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1. HISTÓRICO (histórico do processo):

Em 04/03/2021 o  processo  em epígrafe  foi  aberto,  sendo anexados os  seguintes  documentos:
proposta de Resolução CONSUNI-ILACVN que aprova o regulamento eleitoral  para eleições do
Conselho  do  Instituto  Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da  Natureza  e  Comissões
acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto; Minuta do regulamento para processo
eleitoral; Despacho No 398/2021/DAILACVN/ILACVN e Tabela No 1/2021 - DAILACVN/ILACVN que
dispõe sobre as cadeiras do CONSUNI e Comissão Acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão,
membros titulares e seus respectivos vices com a indicação das portarias e boletins onde houve a
publicação, bem como os prazos de mandato e de prorrogações. 

Em 05/03/2021 esta conselheira foi designada para a realização de relatoria. 

2. FUNDAMENTOS DO PEDIDO (razão do pedido):

Aprovação  da  minuta  do  regulamento  para  eleições  do  CONSUNI-ILACVN  e  Comissões
acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão do ILACVN.

3. CONSIDERAÇÕES (dados pesquisados, jurisprudência, semelhanças):

Considerando  o  Art.  55  do  Regimento  Geral  da  Universidade  que  indica  a  composição  do
CONSUNI e seus respectivos mandatos; 

Considerando o Art. 57  do Regimento da UNILA que indica que as competências do CONSUNI
estão arroladas ao art. 33 do Estatuto da UNILA.

Considerando  o  Art.  61  do  Regimento  Geral  da  Universidade  que  indica  a  composição  das
Comissões Acadêmicas do Instituto e seus respectivos mandatos; 

Considerando os artigos 153, 160, 163 e 181 do Regimento Geral da UNILA que discorrem sobre os
elegíveis para os cargos, funções ou representações.

Considerando o Art. 189 do Regimento Geral da UNILA que indica que a organização das consultas
no âmbito dos Institutos deverá ser feita por comissão eleitoral local. 

Considerando o Art. 12. do  Regimento Interno do ILACVN que dispõe sobre a sobre a competência
do Conselho do Instituto  na criação de comissões, assessorias ou mecanismos necessários ao
cumprimento de suas atribuições.
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Considerando a Portaria nº 07/2020/ILACVN, que institui a Comissão Eleitoral Local do ILACVN,
para condução de processos eleitorais de consulta pública no âmbito do Instituto Latino- Americano
de Ciências da Vida e da Natureza – ILACVN e a portaria nº 08/2020/ILACVN, que designa os
membros que compõe a comissão e o tempo de mandato.

Considerando o Art. 2º da Portaria nº 275/2020/GR/UNILA que dispõe sobre as competências do
Diretor no âmbito do Instituto Latino-Americano sob sua direção.

Considerando a Portaria SECOM No 01/2018 que estabelece os procedimentos para utilização dos
veículos de comunicação interna.

4. PARECER CONCLUSIVO:

O parecer desta relatoria é o de aprovar, com algumas sugestões inclusões e alterações no texto.

5. SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES (se surgirem durante o relato):

Alterações de texto sugeridas (assinaladas em negrito):

Art. 11 São inelegíveis  para as representações do (as) docentes os membros da CEL-ILACVN,
os(as)  docentes  do  quadro  ativo  temporário  (visitantes  e  substitutos),  os(as)  servidores(as)  em
exercício  provisório  e  os(as) que  não  estão  em  exercício  (afastamento  para  estudo,  licença
maternidade, licença saúde, licença capacitação, licença para tratar de assunto particular e licença
para acompanhar cônjuge ou companheiro), até a data de homologação das candidaturas.

Art.  13  São inelegíveis para  as  representações dos(as)  TAEs  os membros  da  CEL-ILACVN,
os(as)  em exercício  provisório  e  os(as)  que não estão em exercício  (afastamento  para  estudo,
licença maternidade, licença saúde, licença capacitação, licença para tratar de assunto particular e
licença para acompanhar cônjuge ou companheiro), até a data de homologação das candidaturas.

Art. 15 São inelegíveis para as representações dos(as) discentes os membros da CEL-ILACVN,
os(as)  discentes com a matrícula trancada e aqueles em mobilidade acadêmica,  até a data  de
homologação das candidaturas.

Art. 29
5. o uso dos meios, e-mails e sítios institucionais da Universidade, conforme Portaria SECOM No 
01/2018, de 09 de Novembro de 2018.

Foz do Iguaçu, 11 de março de 2021.
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