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1. HISTÓRICO (histórico do processo): 

 

Em 03 de julho de 2014, ocorreu a publicação da Resolução 008/2014 da COSUEN que estipulou as regras 

para eleição de coordenadores e vice-coordenadores de curso na Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA); 

 

Em 04 de marco de 2021, a minuta proposta para regulamentação eleitoral dos coordenadores de cursos do 

Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN) foi protocolada junto à secretaria do 

instituto 

 

Em 05 de março de 2021, o presidente do CONSUNI indica a relatoria do processo a cargo da professora 

Patrícia Maria de Oliveira Machado. 

 
2. FUNDAMENTOS DO PEDIDO (razão do pedido): 
 

A Resolução 008/2014 da COSUEN que estipula as regras para a eleição de coordenadores e de vice-

coordenadores de cursos na UNILA; 

A necessidade de aprovar um regulamento do processo eleitoral de coordenadores e vice-coordenadores de 

cursos de graduação no ILACVN e encaminhar o início dos trabalhos da Comissão Eleitoral Local do ILACVN 

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

A proposta apresentada segue a normativa de referência para o processo eleitoral no âmbito da UNILA 

(008/2014), atende aos critérios definidos pela universidade e adapta as normativas para os cursos existentes 

no ILACVN em 2021. 

Ressalta-se a clareza da normativa quanto ao processo eleitoral, incluindo os percentuais e fórmula atribuída 

para a proporcionalidade de cada categoria, excluindo os técnico-administrativos. 

 

 
4. PARECER CONCLUSIVO: 
 

 

Diante do exposto, manifesto parecer favorável para aprovação da minuta de Regulamento Eleitoral – 

Coordenações de Cursos do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza. 

 
5. SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES (se surgirem durante o relato): 
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Foz do Iguaçu, 15 de março de 2021. 
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