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GABINETE DA REITORIA

PORTARIA Nº 191/2021/GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICA
- UNILA, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, e
considerando a Portaria n. 171/2021-GR, de 21 de maio 2021: resolve:

Art. 1º Designar os seguintes servidores, como membros para compor o
Comitê de Adequação à LGPD na UNILA.
I – Denner Mariano de Almeida, Ouvidor;
II – Geraldino Alves Bartozek, Assessor da Reitoria;
III – Wilson Varaschin, representante da Coordenadoria de Tecnologia da
Informação;
IV  –  Hermes  Euclides  Fonseca,  representante  da  Pró-reitoria  de
Graduação; 
V – Tatianne Akaichi, representante da Seção de Protocolo e Arquivo;
VI – Leandro José Scherer, representante da Divisão de Convênios; 
VII – Josiel Alan Leite Fernandes Marques, representante da Pró-reitoria
de Extensão;
VIII  –  Cleide  Miglioli,  representante  da  Coordenadoria  de  Compras,
Contratos e Licitações; 
IX  –  Antonio  Warner  Lucas  Alves,  representante  da  Pró-reitoria  de
Pesquisa e Pós-graduação; 
X – Dennyson Wellen Souza Noronha, representante do Instituto Latino-
Americano de Artes Cultura e História; e
XI – Marco Aurélio Borges, representante da Pró-reitoria de Gestão de
Pessoas. 

Art. 2° São atribuições do CALGPD aquelas estabelecidas no art.  4º da
Portaria n. 171/2021-GR, publicada no Boletim de Serviço n. 41, de 24 de
maio de 2021. 

Art. 3º A Presidência do Comitê caberá ao Encarregado de Dados Pessoais
no âmbito da UNILA.
Parágrafo  único.  Na  ausência  e/ou  impossibilidade  do  Presidente
participar  da  reunião  a  suplência  será  realizada  seguindo-se  a  ordem
disposta no art. primeiro. 

Art.  4º  O  grupo  reunir-se-á,  ordinariamente,  quinzenalmente  e
extraordinariamente, sempre que houver convocação da presidência ou a
pedido de qualquer um dos membros. 
§ 1º As reuniões acontecerão de forma virtual,  preferencialmente por
meio da plataforma Conferência Web da Rede Nacional de Educação e
Pesquisa.
§ 2º Em razão da matéria pautada, por análise do Comitê ou por decisão
da presidência, poderá ser convidado a participar das reuniões servidores
externos ao comitê ou mesmo de outros órgãos públicos. 
§ 3º Qualquer integrante do Comitê poderá solicitar a inclusão de matéria
em pauta, devendo o pedido ser encaminhado ao presidente em até 02
(dois) dias úteis anteriores à reunião convocada. 
§ 4º Os membros do Comitê poderão indicar um servidor, da mesma
unidade, para substituí-los em caso de impossibilidade em participar de
reunião. 

Art. 5º A participação na CALGPD constitui serviço público relevante, não
remunerado.

Art. 6º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
de Serviço.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
31 de maio de 2021

PORTARIA Nº 192/2021/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA (UNILA), no uso de suas atribuições legais e considerando os
arts. 23 e 41 da Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD,
resolve:

Art.  1º  Designar  o  Titular  do  cargo  de  Ouvidor  da  UNILA  como
encarregado pelo tratamento de dados na UNILA. 
Parágrafo único. Fica determinado o substituto legal do cargo de Ouvidor
como Suplente do encarregado pelo tratamento de dados na UNILA.

Art.  2º  São  atribuições  do  Encarregado  pelo  tratamento  de  dados,
conforme disposto na Portaria nº 171/2021/GR, publicada no Boletim de
Serviço n. 41, de 24 de maio de 2021.: 

    I. Atuar como intermediador entre a UNILA, os titulares dos dados e a
autoridade  nacional  de  proteção  de  dados  (ANPD),  e  prestar
esclarecimentos em caso de reclamações e comunicações com apoio das
áreas técnicas, conforme o caso; 
    II.  Orientar os servidores e demais envolvidos em processos sobre
políticas e práticas a serem utilizadas para à proteção de dados pessoais,
com apoio das áreas de governança e tecnologia da informação; 
    III. Propor, com o apoio das áreas técnicas, medidas de adequação para
cumprimento da LGPD; 
    IV. Apresentar informes periódicos ao gabinete da reitoria, sobre a
proteção de dados da Instituição; 
    V. Contribuir para a disseminação de uma cultura de governança de
dados, proporcionando maior conformidade e segurança para os titulares
dos dados; 
    VI. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares. 

Art.  3º  O encarregado pelo  tratamento de dados  desempenhará suas
atividades sem prejuízo das atribuições pertinentes ao seu cargo e função.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim de
Serviço e torna sem efeito a Portaria n. 87/2021-GR, de 22 de março de
2021, publicado no Boletim de Serviço n. 24, de 24 de março de 2021.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO
31 de maio de 2021

PORTARIA Nº 193/2021/GR

O  REITOR  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 38 da
Lei nº 8.112/90; considerando o Decreto nº 10.148, de 2 de dezembro de
2019, da Presidência da República; a Portaria nº 150/2021/GR, de 3 de
maio  de  2021;  e  o  que  consta  no  processo  23422.006025/2014-65;
resolve: 

Art. 1º O  Art 2º da Portaria nº 151/2021/GR,  publicada no Boletim de
Serviço nº 36, de 7 de maio de 2021, p. 13-14, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.  2º  Designar  os  membros  variáveis  (titulares  e  suplentes)  da
Cpad/Unila:
I- ……………………………………………………………………………………………………………
II- ……………………………………………………………………………………………………………
III-  ELIANE DELGADO RODRIGUES, Siape 1841233, Secretária Executiva,
Representante da Pró-Reitoria de Extensão, Titular 
KELLY APARECIDA COSTA, Siape nº 2149019, Assistente em Administração,
Representante da Pró-Reitoria de Extensão, Suplente 
IV- …………………………………………………………………………………………………………
V- ……………………………………………………………………………………………………………


