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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

GABINETE DA REITORIA 

PORTARIA Nº 704/2019 - GR (10.01.05.02) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 15 de outubro de 2019.

Designa Representante Docente para
compor o Conselho Universitário do
Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 55, IncisosLATINO-AMERICANA

IV, V e VI do Regimento Geral da UNILA; a Portaria nº 536/2019/GR; a Portaria nº
815/2019/PROGEPE; e o processo 23422.004251/2018-13, resolve:

Art. 1º Designar a Representante Docente para compor o Conselho Universitário do Instituto
Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza - CONSUNICVN:
a) PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO, SIAPE nº 1923210, Titular.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

(Assinado eletronicamente em 16/10/2019 15:18)
GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

REITOR
Matrícula: 1924802

Processo Associado: 23422.004251/2018-13
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https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


BOLETIM DE SERVIÇO UNILA                                          ANO IX      Nº 435 03 DE ABRIL DE 2019      12

reclamação de qualquer natureza.

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

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

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

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI/ILACVN

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA 

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE

 CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

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

 

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

 

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

 

O estabelecido no Artigo 65 do Regimento Geral da Universidade.

 

O estabelecido no Artigo 189 Regimento Geral da Universidade. 

Considerando o processo 23422.003324/2019-13

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

Resolve

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

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

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

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

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

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

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

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

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

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

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

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



BOLETIM DE SERVIÇO UNILA                                          ANO IX      Nº 435 03 DE ABRIL DE 2019      13

Multiprofissional em Saúde da Família;

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

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

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

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

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

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

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

§ 1º Não será tolerada propaganda:

6 de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

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

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

9 que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

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

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

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

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

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

Reuniões eleitorais para exposição do Programa de Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

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

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

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

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

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

Art.  25 A ordem de apresentação das chapas em cada pleito
obedecerá  à  ordem  alfabética  dos  nomes  dos  candidatos  às
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representações que tratam esta Resolução.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

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

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

Art. 32 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

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

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

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

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

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

i) decidir sobre impugnações;

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

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

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

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

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

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

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

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

Foz do Iguaçu, 27 de março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

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

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

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

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

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Biotecnologia; 

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

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

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Física;

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

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina; 

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

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Saúde Coletiva;

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

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

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

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

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

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

Ocupem cargo efetivo da carreira do Magistério Superior
da UNILA; 

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

Sejam lotados no ILACVN;

 Sejam  atuantes  no  Curso  de  Graduação  no  qual
pleiteiam candidatura;

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

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

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

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

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

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

Art.  15  Após  o  recebimento  dos  recursos  indicados  no  artigo

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

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

Art. 20 No período de campanha eleitoral fica proibido3:

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

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

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

a divulgação de propaganda mediante cartazes, camisas
e bonés;

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

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

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

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

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

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

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de folders, folhetos e broches;

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

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

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

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

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

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

CAPÍTULO VIII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

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

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

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

sendo:

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

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

P: número total de votos válidos da categoria docente;

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

E: número total de votos válidos da categoria discente.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

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

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

Art. 34 Compete à Comissão Eleitoral:

a) publicar editais;

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

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

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

e) compor as mesas eleitorais;

f) credenciar fiscais;

g) emitir instruções sobre a sistemática de votação;

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

i) decidir sobre impugnações;

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

k) apurar os votos;

l) elaborar formulário para interposição de recursos;

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

n) apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

Anexo I – Tabela de correlação de Cursos e Áreas

Curso
Podem  ser  candidatos
docentes das áreas de:

Biotecnologia - Biologia

Ciências  Biológicas  –
Ecologia  e
Biodiversidade

- Biologia

Ciências da Natureza –
Biologia,  Física  e
Química

- Biologia

- Física

- Química

Engenharia Física - Física

Matemática  - - Matemática

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

Medicina - Medicina

Química - Licenciatura - Química

Saúde Coletiva - Saúde Coletiva

REGULAMENTO PARA PROCESSO ELEITORAL 

 Coordenação e Vice-Coordenação dos Centros Interdisciplinares
- ILACVN

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

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

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

Parágrafo único: Serão escolhidos no referido processo eleitoral:

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

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

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

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

CAPÍTULO II

DOS MANDATOS

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

CAPÍTULO III 

DOS ELEGÍVEIS

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DOS ELEITORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DAS INSCRIÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DA CAMPANHA ELEITORAL

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

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

§ 1º Não será tolerada propaganda:

de incitamento e atentado contra pessoas ou bens;

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

que  vier  a  caluniar,  difamar  ou  injuriar  quaisquer
pessoas;

que utilizar recursos financeiros ou materiais da UNILA; e

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

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

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

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

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

Reuniões  eleitorais  para  exposição  do  Programa  de
Trabalho;

Confecção de materiais de campanha;

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

É vedada boca de urna (repetir nos demais)

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

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

CAPÍTULO VII

DA VOTAÇÃO

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

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

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DOS VOTOS

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

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

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

sendo:

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

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

P: número total de votos válidos da categoria docente;

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

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

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

E: número total de votos válidos da categoria discente.

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO ELEITORAL

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

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

Art. 37 Compete à Comissão Eleitoral:

publicar editais;

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

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

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

compor as mesas eleitorais;

credenciar fiscais;

emitir instruções sobre a sistemática de votação;

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

decidir sobre impugnações;

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

apurar os votos;

elaborar formulário para interposição de recursos;

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

apresentar o resultado ao CONSUNI-ILACVN;

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

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

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

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2019

Luciano Calheiros Lapas

Presidente do CONSUNI-ILACVN

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

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

LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
Pró-Reitor de Graduação 

mailto:cel.ilacvn@unila.edu.br
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considerando  a  delegação  de  competência  conferida  pela  Portaria
UNILA n° 43, de 25 de janeiro de 2017, o Decreto Presidencial nº 9.759
de 11/04/2019, RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria PRPPG nº 47/2018 que insttui a Comissão de
Avaliação do Edital  PRPPG nº 110/2018 – Programa Insttucional  de
Apoio aos Grupos de Pesquisa.

Art. 2º Designar novos membros para compor a comissão mencionada no
art. 1º:
I – Danúbia Frasson Furtado, presidente;
II - Márcio de Sousa Góes, vice-presidente;
III - Carolina Balbi Uchôa Brasil; 
V - Jéssica Aparecida Soares;
VI - Jonatas Filipe Rodrigues Gerke;
 
Art.  3º  Permanecem inalterados  os  demais  dispositvos  da  Portaria
PRPPG nº 47, de 03 de outubro de 2018.

Art. 4º O prazo de vigência desta Portaria é de 1 (um) ano.

Art. 5º Fica revogada a Portaria 38/2019 de 03/07/2019.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANÚBIA FRASSON FURTADO
17 de setembro de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 27/2019/CELILACVN

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL), DO INSTITUTO LA-
TINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (ILACVN), inst-

tuída pelas Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e
08 de maio de 2019, publicadas nos Boletns de Serviços UNILA nº. 426 e
nº. 443, torna público o presente edital, que divulga a relação de eleitores
aptos a votar e o resultado fnal das candidaturas deferidas e indeferidas
aos processos eleitorais para as representações discentes nas Comissões

Acadêmicas (CA’s) de Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP) e Extensão (CAEX) do
ILACVN e no Conselho do Insttuto (CONSUNI), nos termos do Estatuto, do
Regimento Geral da UNILA, deste edital e da Resolução ILACVN nº. 04, de

27 de março de 2019, do CONSUNI; e do Edital CEL nº. 025, de 23 de agos-
to de 2019, publicados nos Boletns de Serviço UNILA nº. 435 e nº. 473.

1. Dos recursos administratvos
1.1. Não houve submissão de recursos administratvos.

2. Do resultado fnal das inscrições de candidaturas
2.1. Ficam deferidas e indeferidas as candidaturas a seguir para as repre-
sentações discentes no CONSUNI, CAEN, CAP e CAEX do ILACVN:

Órgão colegiado Chapas discentes inscritas Situação

Conselho  do  Instituto
(CONSUNI)

Chapa  01:  Gustavo  de  Andrade
Amorim  (titular)  e  Maria  Beatriz
Barmaimon Garcia (suplente)

Deferida

Chapa  02:  Arony  Teuri  Ramirez
Sarmiento (titular) e Neyser Andres
Gómez Garcia (suplente)

Indeferida, por
descumprimento dos itens

3.6, 3.7 e 3,8 do Edital CEL
nº. 025/2019

Comissões Acadêmicas
(CA’s)  de  Ensino
(CAEN),  Pesquisa
(CAP)  e  Extensão
(CAEX)

Chapa  01:  Giulio  Mendes  Braatz
(titular)  e  Felipe  Justiniano  Pinto
(suplente)

Deferida

3. Dos eleitores aptos a votar
3.1. As relações de eleitores aptos a votar nos processos eleitorais aqui
tratados são aquelas  publicadas nos  Anexos V  e  VI  do  Edital  CEL  nº.
025/2019.

4. Da campanha eleitoral
4.1. A campanha eleitoral inicia em 18/09/2019 e encerra às 23h59 de
25/09/2019, véspera do dia da votação, nas condições dispostas no Edital
CEL nº. 025/2019.

5. Dos recursos administratvos
5.1. As condições e prazos para submissão de recurso administratvo à re-

lação de eleitores aptos a votar são aqueles dispostos no Edital CEL nº.
025/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
16 de setembro de 2019

EDITAL Nº 26/2019/CELILACVN

A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL), DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO
DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (ILACVN), insttuída pelas Portarias
UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019,
publicadas nos Boletns de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna público
o presente edital, que divulga o resultado preliminar das candidaturas de-
feridas e indeferidas aos processos eleitorais para as representações dis-

centes nas Comissões Acadêmicas (CA’s) de Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP)
e Extensão (CAEX) do ILACVN e no Conselho do Insttuto (CONSUNI), nos

termos do Estatuto, do Regimento Geral da UNILA, deste edital e da Reso-
lução ILACVN nº. 04, de 27 de março de 2019, do CONSUNI; e do Edital

CEL nº. 025, de 23 de agosto de 2019, publicados nos Boletns de Serviço
UNILA nº. 435 e nº. 473.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1. Ficam deferidas e indeferidas as candidaturas a seguir para as repre-
sentações discentes no CONSUNI, CAEN, CAP e CAEX do ILACVN:

Órgão colegiado Chapas discentes inscritas Situação

Conselho do Insttuto (CONSUNI)

Chapa  01:  Gustavo  de  Andrade
Amorim  (ttular)  e  Maria  Beatriz
Barmaimon Garcia (suplente)

Deferida

Chapa  02:  Arony  Teuri  Ramirez
Sarmiento  (ttular)  e  Neyser  Andres
Gómez Garcia (suplente)

Indeferida, por
descumprimento dos
itens 3.6, 3.7 e 3,8 do

Edital CEL nº. 025/2019

Comissões Acadêmicas (CA’s) de
Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP)  e
Extensão (CAEX)

Chapa  01:  Giulio  Mendes  Braatz
(ttular)  e  Felipe  Justniano  Pinto
(suplente)

Deferida

2. Dos recursos administratvos
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administratvo ao
deferimento das chapas inscritas são aqueles dispostos no Edital CEL nº.

025/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
12 de setembro de 2019
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________

3) Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você 
pretende que seja 
reconsiderado)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________

_________________________________________________________
_______

Assinatura do aluno

*O  limite  de  linhas  deve  ser  respeitado  no  ato  da  solicitação  do
recurso.

RODRIGO LUIS MEDEIROS DA SILVA
26 de setembro de 2019

EDITAL Nº 14/2019/PROINT

O  PRÓ-REITOR  DE  RELAÇÕES  INSTITUCIONAIS  E  INTERNACIONAIS,
designado pela Portaria UNILA n° 365 de 19 de junho de 2019, com base
nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA n° 798, de 09 de outubro
de  2015  da  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA – UNILA, e considerando a Resolução CONSUN n° 29/2014, o
EDITAL  12/2019-SEMA/PROINT/UNILA  e  o  EDITAL
13/2019-SEMA/PROINT/UNILA,  retificado  no  dia  26/09/2019,  torna
pública:

Art. 1º A homologação final das inscrições para o Programa de Mobilidade
Internacional  nas  modalidades  de  graduação  e  pós-graduação  stricto
sensu para o primeiro semestre de 2020.

Nome completo Nível Situação
Item do edital
descumprido

Adriana Herrera Rodriguez Graduação Homologada

Alexandre Augusto Weiss Graduação Homologada

Ana Clara Martins Leiva Ramos Graduação Homologada

Ana Luiza Barboza da Silva Graduação Homologada

Analis Yusmar Carrizales Sánchez Graduação Homologada

Andreza Ramos Sant'ana Graduação Homologada

Angelica Paola Valencia Cordoba Graduação Homologada

Arony Teuri Ramirez Sarmiento Graduação Homologada

Beiker Martínez Rueda Graduação Homologada

Christoffer Jheremayer Vizcarra Cotrina Graduação Homologada

Cintia Renata de Souza Graduação Homologada

Diogo Silva Inamura Graduação Homologada

Eduarda Santana Johnston Graduação Homologada

Elissa Emily Andrada Marques
Pós-

Graduação
Homologada

Esteban Ricardo Garcia Garcia Graduação Homologada

Faustina Alvarez Garcia Graduação Homologada

Giovanna Costa Diniz Gomes Graduação Homologada

Giovanna de Moraes Branco Graduação Homologada

Gloria Yolanda Valdiviezo Arriera Graduação Homologada

Ian do Carmo de Oliveira Graduação Homologada

Juan Andres Cañon Aya
Pós-

Graduação
Homologada

Juan Carlos Nuñez Maita Graduação Homologada

Julian Sanchez Jimenez Graduação Homologada

Juliana da Silva Salomão Graduação Homologada

Kaline Gabrielle Campos Honorio da Silva Graduação Homologada

Karen Estefany Mantilla Urquijo Graduação Homologada

Karina Gisselle Ibarra Cardozo Graduação Homologada

Larissa Moura Barbosa Graduação Homologada

Larissa Schelbauer
Pós-

Graduação
Homologada

Lina Daniela Sanchez Medina Graduação Homologada

Lina Lizeth Leal Ospina Graduação Homologada

Lis Vicente Trancoso Graduação Homologada

Lucca Leite Pollini
Pós-

Graduação
Homologada

Luis Guilherme Soatos de Jesus Graduação Homologada

Mateus Ferreira da Silva Graduação Homologada

Orlando Bellei Neto Graduação Homologada

Paul Roger Torres Silva Graduação Homologada

Raul Victor da Silva Klemp Graduação Homologada

Sabrina Thais Fabichaki Graduação Homologada

Sara Gabriela Pacheco Beltran Graduação Homologada

Yeison Andres Rojas Ramirez Graduação Homologado

Ale Defendi Oliveira Graduação Não Homologada 6.3.3; 6.1.3

Carlos Daniel Mota de Mello Graduação Não Homologada 6.3.3

Francia Judith Rosa Marte Graduação Não Homologada 6.1.3

Ingrid Lorena Ortega Purmann
Pós-

Graduação
Não Homologada 6.2.2

João Miguel da Silva Graduação Não Homologada 6.3.3

Juliana Silva Costa Graduação Não Homologada 6.3.3

Petrus Hermann Fortes de Souza Graduação Não Homologada 6.3.3

Vanessa Mayta Pocoaca Graduação Não-Homologada 6.1.3

Washington Ferreira da Silva
Pós-

Graduação
Não-Homologada 6.2.2

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela banca de seleção de alunos
em mobilidade.

RODRIGO LUIS MEDEIROS DA SILVA
7 de outubro de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 30/2019/CELILACVN

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 discentes nas Comissões Acadêmicas (CA’s) de
Ensino  (CAEN),  Pesquisa  (CAP)  e  Extensão  (CAEX)  do  ILACVN  e  no
Conselho  do  Instituto  (CONSUNI),  nos  termos  do  Estatuto  da
Universidade, do Regimento Geral da UNILA, da Resolução ILACVN nº. 04,
de 27 de março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI); e do Edital
CEL nº. 025, de 21 de agosto de 2019, publicados nos Boletins de Serviço
UNILA nº. 435 e nº. 473.

1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1.1.  Não houve  recursos  administrativos  submetidos,  nas  condições  e
prazos dispostos no Edital CEL/ILACVN nº. 025/2019, em contestação ao
resultado preliminar divulgado pelo Edital CEL/ILACVN nº. 029/2019.
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2. DO RESULTADO FINAL
2.1.  Ratificam-se  os  resultados  publicados  pelo  Edital  CEL/ILACVN  nº.
029/2019, sendo estes considerados os resultados finais dos processos
eleitorais  para as representações discentes nas Comissões Acadêmicas
(CA’s) de Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP) e Extensão (CAEX) do ILACVN e no
Conselho do Instituto (CONSUNI), para o período 2019-2020.

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1.  As  condições  e  prazos  para  a  prestação  de  contas  das  chapas
vencedoras estão dispostos no item 5 do Edital CEL/ILACVN nº. 025/2019.

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
7 de outubro de 2019

EDITAL Nº 31/2019/CELILACVN

 A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL), do Instituto Latino-Americano de
Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), instituída pelas Portarias UNILA
nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019,
publicadas nos Boletins de Serviços UNILA nº. 426 e nº. 443, torna público
o presente edital, que rege os processos eleitorais complementares para a
Coordenação e Vice-Coordenação do Curso de Graduação de Bacharelado
em Saúde Coletiva, do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza  (ILACVN),  nos  termos  do  Estatuto  da  Universidade,  do
Regimento Geral da UNILA, deste edital e da Resolução ILACVN nº. 04, de
27 de março de 2019, do Conselho do ILACVN (CONSUNI), publicada no
Boletim de Serviço UNILA nº. 435.

1. DAS FUNÇÕES E DOS MANDATOS
1.1.  As  normas  deste  Edital  regem  os  processos  eleitorais
complementares para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador de
curso de graduação vinculado ao ILACVN.
1.2. Serão escolhidos no referido processo eleitoral o Coordenador e Vice-
Coordenador do Curso de Graduação de Bacharelado em Saúde Coletiva.
1.3. O mandato do Coordenador e Vice-Coordenador de curso de terá
duração de 02 (dois) anos, contados da data de sua posse, para o período
2019-2021, sendo permitida uma recondução.

2. DO CRONOGRAMA E DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Recebimento das inscrições de candidaturas Até 14/10/2019
Resultado preliminar das candidaturas inscritas Até 17/10/2019
Recebimento de recursos administrativos quanto ao regulamento
eleitoral, ao deferimento das candidaturas e/ou à lista de elegíveis
e/ou eleitores

Até 20/10/2019

Resultado  final  do  regulamento  eleitoral,  do  deferimento  das
candidaturas, das listas de elegíveis e eleitores

Até 22/10/2019

Campanha eleitoral De 00h00 de 23/10/2019
até 23h59 de 07/11/2019

Votação Das 08h00 de 08/11/2019
até 23h59 de 11/11/2019

Apuração dos votos Até 14/11/2019
Resultados preliminares das eleições
Recebimento  de  recursos  administrativos  quanto  aos  resultados
preliminares das eleições

Até 17/11/2019

Resultados finais das eleições  Até 18/11/2019
Prestação de contas das campanhas eleitorais das chapas eleitas Até 20/11/2019
Encaminhamento dos resultados finais das eleições ao CONSUNI  Até 27/11/2019

3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURAS E DO REGISTRO DAS CHAPAS
3.1.  Poderão  candidatar-se  aos  cargos  de  Coordenador  e  de  Vice-
Coordenador de Curso de Graduação os docentes que, cumulativamente:
3.1.1. ocupem cargo efetivo da carreira do Magistério Superior da UNILA;
3.1.2. pertençam à área específica do curso de graduação para o qual
pleiteiam candidaturas, conforme Anexo I;

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



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 30/2019/CEL/ILACVN/ILACVN 

Foz do Iguaçu , 07 de outubro de 2019.

Às 08h00 do dia 07 de outubro de 2019 foi realizada a 30ª (trigésima) reunião ordinária do ano da Comissão
Eleitoral Local (CEL), do Ins�tuto La�no-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), ins�tuída pelas
Portarias UNILA nº. 081 e nº. 224, de 22 de fevereiro de 2019 e 08 de maio de 2019, publicadas nos Bole�ns 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; os servidores Celso Garcia Paula Junior e Erwin Becker Marques, na
qualidade de representantes dos Técnico-Administra�vos em Educação (TAE?s); os servidores Grazielle de Oliveira
Se� Gibin, Jorge Luis Maria Ruiz, José Ricardo Cezar Salgado e Henrique Cesar Almeida, na qualidade de
representantes docentes. Os membros da Comissão reuniram-se para discu�r os seguintes pontos de pauta: i)
Eleições das representações discentes nas Comissões Acadêmicas e no Conselho do ILACVN no período 2019 a
2020: após constatar a inexistência de recursos administra�vos subme�dos nas condições e prazos dispostos no
Edital CEL-ILACVN nº. 025/2019, publicado no Bole�m de Serviço UNILA nº. 473, decidiu-se por ra�ficar os votos
apurados e divulgados pelo Edital CEL nº. 029/2019, publicado no Bole�m de Serviço UNILA nº. 485, bem como
divulgar o resultado final das eleições para as representações discentes no Conselho (CONSUNI) e nas Comissões
Acadêmicas (CA?s) de Ensino (CAEN), Pesquisa (CAP) e Extensão (CAEX) do ILACVN no período 2019 a 2020, ficando
eleitas as chapas relacionadas a seguir, por obterem a quan�dade mínima de votos válidos necessários: CA?s:
Chapa 01: Giulio Mendes Braatz (�tular) e Felipe Jus�niano Pinto (suplente); CONSUNI: Chapa 01: Gustavo de
Andrade Amorim (�tular) e Maria Beatriz Barmaimon Garcia (suplente), abrindo-se prazo para a prestação de
contas das campanhas eleitorais das chapas vencedoras nas condições dispostas no regulamento, o que resultou no
Edital CEL/ILACVN nº. 030/2019, 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 08h30 horas, sendo lavrada esta Ata, assinada por mim, Erwin Becker Marques, Secretário da CEL; e pela
presidente da CEL.

(Assinado digitalmente em 07/10/2019 13:57 ) 
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1118217 

(Assinado digitalmente em 07/10/2019 09:31 ) 
ERWIN BECKER MARQUES 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1828799 

N do Protocolo: 23422.013979/2019-30

Para verificar a auten�cidade deste documento entre em h�ps://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número:
30, ano: 2019, �po: ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, data de emissão: 07/10/2019 e o código de verificação:

3a63115d40

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


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

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

DESPACHO Nº 11853/2019 - CONSUNICVN (10.01.06.03) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 07 de outubro de 2019.

PARA GABINETE DA REITORIA

Encaminha-se o presente processo para fins de publicação de portaria de alteração na
composição do CONSUNI ILACVN e Comissão acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão
do ILACVN, conforme segue:

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NO CONSUNI ILACVN - Designação

Conforme Portaria Unila nº 526 de 25/07/2018 (fls 140), o mandato da representação discente
encerrou-se em 25/07/2019. Designar os novos membros para mandato de 01 ano:

Titular - Gustavo de Andrade Amorim

Suplente - Maria Beatriz Barmaimon Garcia

Designação de acordo com o pleito eleitoral constante processo 23422.003324/2019-13 e
regido pela Comissão Eleitoral Local do Ilacvn - CEL ILACVN. Constam nos autos do
presente processo o regulamento do processo eleitoral, edital com resultado final e ata de
homologação pela CEL ILACVN - Fls 161 a 165;

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NA COMISSÃO DE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO ILACVN - Designação

Conforme Portaria Unila nº 527 de 25/07/2018 (fls 140), o mandato da representação discente
encerrou-se em 25/07/2019. Designar os novos membros para mandato de 01 ano:

Titular - Giulio Mendes Braatz

Suplente - Felipe Justiniano Pinto

Designação de acordo com o pleito eleitoral constante processo 23422.003324/2019-13 e
regido pela Comissão Eleitoral Local do Ilacvn - CEL ILACVN. Constam nos autos do
presente processo o regulamento do processo eleitoral, edital com resultado final e ata de
homologação pela CEL ILACVN - Fls 161 a 165;

REPRESENTAÇÃO DOCENTE NO CONSUNI ILACVN - Alteração

Considerando que os Docentes Antonio Machado Felisberto Junior e Ricardo de Lima Lacerda
compõe o Consuni Ilacvn como docentes eleitos, respectivamente titular e suplente - Portaria
Unila nº 527 de 25/07/2019 (fls 140);

Considerando a assunção do docente Antonio Machado F Junior como Coordenador do Centro
Interdisciplinar de Ciências da Vida (CICV) - Portaria Unila nº 536 de 16/08/2019 (fls 159),
tornando-se membro nato do Conselho;

Considerando o pedido de vacância do Docente Ricardo de Lima Lacerda - Portaria Progepe nº
815 de 28/05/2019 (fls 158);



Indica-se a docente PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO para substituição da
representação docente titular no Consuni Ilacvn, conforme indicação às fls 160, mantendo-se
sem suplente.

As referidas designações foram homologadas pelo Consuni Ilacvn, conforme Resolução
Consuni nº 09/2019, constante nos autos do presente processo às fls 166.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 08/10/2019 09:22)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS

DIRETOR DE INSTITUTO
Matrícula: 1517967

Processo Associado: 23422.004251/2018-13

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 de11853 2019 DESPACHO 07/10/2019

verificação: 1c866d98ea

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


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

GABINETE DA REITORIA 

PORTARIA Nº 702/2019 - GR (10.01.05.02) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 15 de outubro de 2019.

Designa Representantes Discentes para
compor o Conselho Universitário do
Instituto Latino-Americano de Ciências da
Vida e da Natureza.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 55 doLATINO-AMERICANA

Regimento Geral da UNILA e o processo 23422.004251/2018-13, resolve:

Art. 1º Designar os Representantes Discentes para compor o Conselho Universitário do
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza - CONSUNICVN:
a) GUSTAVO DE ANDRADE AMORIM, Matrícula nº 2017101000204965, Titular;
MARIA BEATRIZ BARMAIMON GARCIA, Matrícula nº 2018101000004945, Suplente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

(Assinado eletronicamente em 16/10/2019 15:18)
GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

REITOR
Matrícula: 1924802

Processo Associado: 23422.004251/2018-13

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: 702 2019 PORTARIA 15/10/2019

c547601af3

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


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

GABINETE DA REITORIA 

PORTARIA Nº 703/2019 - GR (10.01.05.02) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Foz Do Iguaçu-PR, 15 de outubro de 2019.

Designa Representantes Discentes para
compor a Comissão Acadêmica de Ensino
do Instituto Latino-Americano de Ciências
da Vida e da Natureza.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 55 doLATINO-AMERICANA

Regimento Geral da UNILA e o processo 23422.004251/2018-13, resolve:

Art. 1º Designar os Representantes Discentes para compor a Comissão Acadêmica de Ensino
do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza - CAEILACVN:
a) GIULIO MENDES BRAATZ, Matrícula nº 2017101000010783, Titular;
FELIPE JUSTINIANO PINTO, Matrícula nº 2016101000008338, Suplente.

Art. 2º Designar os Representantes Discentes para compor a Comissão Acadêmica de Pesquisa
do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza - CAPILACVN:
a) GIULIO MENDES BRAATZ, Matrícula nº 2017101000010783, Titular;
FELIPE JUSTINIANO PINTO, Matrícula nº 2016101000008338, Suplente.

Art. 3º Designar os Representantes Discentes para compor a Comissão Acadêmica de
Extensão do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza - CAEXILACVN:
a) GIULIO MENDES BRAATZ, Matrícula nº 2017101000010783, Titular;
FELIPE JUSTINIANO PINTO, Matrícula nº 2016101000008338, Suplente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

(Assinado eletronicamente em 16/10/2019 15:18)
GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

REITOR
Matrícula: 1924802

Processo Associado: 23422.004251/2018-13

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: 703 2019 PORTARIA 15/10/2019

0f43354ac7

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


UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA

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

RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN Nº 09/2019, de 07 de outubro de 2019.

Homologar,  ad  referendum,  o  resultado  da  eleição  para
representação  discente  no  Consuni  e  na  Comissão
acadêmica de ensino, pesquisa e extensão do 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, e considerando:

O estabelecido na Resolução Consuni 04/2019.
O estabelecido no Edital 029/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN
O estabelecido no Edital 030/2019 da Comissão Eleitoral Local do ILACVN. 
O estabelecido na Portaria Unila nº 81 de 27/02/2019.

RESOLVE

Homologar o resultado das eleições para representação discente no Consuni e na Comissão acadêmica
de ensino, pesquisa e extensão do Ilacvn:

Consuni ILACVN: Gustavo de Andrade Amorim (titular), Maria Beatriz Barmaimon Garcia (suplente)

Comissão acadêmica de ensino, pesquisa e extensão ILACVN: Giulio Mendes Braatz (titular), Felipe 
Justiniano Pinto (suplente)

Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 07 de outubro de 2019

Luciano Calheiros Lapas 
Presidente do Consuni ILACVN


	105a26044d783dd65c41da1bdc8ca325c5d1b6f56a32335674b3b799af1e266a.pdf
	105a26044d783dd65c41da1bdc8ca325c5d1b6f56a32335674b3b799af1e266a.pdf
	105a26044d783dd65c41da1bdc8ca325c5d1b6f56a32335674b3b799af1e266a.pdf
	105a26044d783dd65c41da1bdc8ca325c5d1b6f56a32335674b3b799af1e266a.pdf

