
EQUIPE
DE GESTÃO
2019-2022

*Versão preliminar 01/03/2019.
  A versão completa será divulgada em breve.



PRÓ-
REITORIAS



Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal do Paraná (2005), mestrado (2009) e doutorado 
(2013) em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade 
Estadual de Campinas, com sanduíche na Ruhr Universität 
Bochum (Alemanha – 2011), pós-doutoramento pela ESALQ 
(2013-2014) e Innsbrück University (Áustria - 2018). Tem 
experiência na área de Embriologia e Biologia do 
Desenvolvimento, com ênfase em embriogênese de 
aves e regulação gênica. 

É professora na UNILA desde 2014, e leciona aos cursos de 
graduação em Ciências Biológicas, Biotecnologia, 
Licenciatura em Ciências da Natureza, Saúde Coletiva, e no 
Programa de Pós-Graduação em Biociências; Coordena 
projetos de pesquisa e orienta alunos de graduação e 
pós-graduação; Atuou (coordenadora e orientadora) por 4 
anos no projeto de extensão Ciência e Biotecnologia 
no Cotidiano.

Na gestão, atuou por 2 anos como vice-coordenadora do 
curso de Ciências Biológicas e há 2 anos é Coordenadora do 
curso de Biotecnologia; é membro dos NDEs e dos 
Colegiados dos cursos de Ciências Biológicas e 
Biotecnologia; foi membro da Banca de Seleção/Comissão 
Executiva para seleção de estudantes estrangeiros; foi 
membro da Banca de Seleção de alunos em Mobilidade 
Acadêmica; integrou os GTs de estudos sobre o Campus e 
de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos 
Laboratórios da UNILA.

PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação

CARLA V. C. GRADE
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Bióloga (UNIOESTE -2003), mestre e doutora em Fisiologia 
(USP - 2005 e 2010), bolsista visiting scholar University of 
California Berkeley e pós-doutora em Bioquímica (USP – 
2011). Tem experiência na área da Fisiologia Endócrina e 
Metabolismo, com ênfase em metabolismo lipídico. Atua 
como docente na UNILA desde 2011 ministrando várias 
disciplinas para os cursos de Ciências Biológicas – Ecologia e 
Biodiversidade, Biotecnologia, Saúde Coletiva e no programa 
de Pós-graduação em Biociências.

Coordena e participa de projetos de pesquisa e orienta 
alunos de pós-graduação em Biociências. Atuou 
(coordenadora e orientadora) por 5 anos no projeto de 
extensão Biotecnologia no Cotidiano. 

Na gestão acumula experiência como Chefe do 
Departamento de Pesquisa da PRPPG, membro do CONSUN, 
membro da COSUEN, membro da COSUP, membro do 
CONSUNI, Vice-Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 
Ciências da Vida – CICV-ILACVN e é a atual Coordenadora 
do mesmo Centro. Ainda atuou como membro dos 
colegiados dos cursos de Biotecnologia e Ciências Biológicas, 
membro dos NDEs dos cursos de Biotecnologia e Ciências 
Biológicas – Ecologia e Biodiversidade, presidente da 
comissão de implantação do curso de Farmácia, membro de 
banca de seleção de alunos estrangeiros e membro de 
bancas de seleção docente.

PRPPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

DANÚBIA FRASSON 
FURTADO
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Professora da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA) desde 2012. Doutora (2010) e 
Mestre (2006) em Física pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). Graduada em Física Bacharelado (2004) 
na UFSM.

Como pesquisadora, tem experiência na área de Física da 
Matéria Condensada, com ênfase em novos materiais, 
materiais magnéticos e propriedades magnéticas. Atua 
também na formação continuada dos professores do Ensino 
Básico, especialmente na área de Ensino de Ciências e 
Matemática. 

Na UNILA, coordenou(a) projetos de extensão e de pesquisa, 
atuou no NDE do curso de Engenharia Civil de 
Infraestrutura, integra o NDE dos cursos de Engenharia de 
Materiais e de Engenharia Física, neste último tendo  
participado da comissão de implantaçao do curso. Já atuou 
como representante docente no CONSUN e atualmente é 
representante docente no CONSUNI do ILACVN.

PROEX
Pró-Reitoria de Extensão

KELLY DAIANE 
SOSSMEIER
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Profesora de español como lengua adicional de la UNILA, 
desde el año 2013 actuando en el Ciclo Común de Estudios. 
Graduada en Letras por la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), en Argentina, Mestre en Letras por la USP y Doctora 
en Educación por la UFMG, Brasil.

En el ámbito de la UNILA ya trabajó en la Prorectoría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, en el 
departamento de movilidad académica, fue también 
coordinadora del área de EaD y vicedirectora del ILAACH, 
participando en consejos del instituto como el CONSUNI, 
colegiado de LEPLE, GT de Educación, GT de frontera, 
comisiones del Ciclo Común de Estudios y en bancas de 
selección de estudiantes internacionales, en el ámbito de la 
administración central. 

Coordenó la representación de español en el ámbito del 
programa Idiomas sem fronteiras, de la UNILA y participó 
como formadora en el programa de escuelas interculturales 
de frontera. Actualmente participa, además, del Foro 
Municipal de Educación.
 
Trabaja con diversos proyectos vinculados a temáticas 
interculturales y plurilingues, en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Educación del Municipio, en la planificación y 
elaboración de políticas educativas para la frontera.

PRAE
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

JORGELINA IVANA 
TALLEI
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Economista pela USP, com mestrado em Teoria Econômica 
pela Unicamp e doutorado em Sociologia pela USP. Foi 
pesquisador visitante na Universidade Nacional de Seul, 
Coréia do Sul, e na Universidade de Hong Kong, China.

Realiza pesquisas que estão na fronteira entre a economia, a 
sociologia e as relações internacionais. Publicou trabalhos 
sobre particularidades dos processos de desenvolvimento 
abordando vários países: Japão, Coréia, China, Austrália, 
Argentina, Paraguai, Brasil e África do Sul. 

Apresentou trabalhos em congressos internacionais 
ocorridos nos Estados Unidos, Alemanha, Coréia do Sul e 
Japão. Na Unila, é professor de economia internacional e foi 
coordenador da graduação em Ciências Econômicas entre 
2013 e 2016, período em que esse curso foi credenciado 
pelo MEC com conceito máximo. É membro do CONSUN 
desde 2015.

PROINT
Pró-Reitoria de Relações Internacionais

RODRIGO MEDEIROS

EQUIPE DE GESTÃO UNILA 2019-2022



Possui graduação em Administração pela Universidade 
Estadual de Londrina, especialização em Licitações e 
Contratos e Mestrado em Contabilidade.

Atua como administrador na Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana desde 2011. Na UNILA já 
atuou como chefe da Divisão de Compras, chefe do 
Departamento de Licitações, chefe da Coordenadoria de 
Compras, Contratos e Licitações e Pró-Reitor de Gestão de 
Pessoas.

De 2017 a 2018 atuou na Ebserh como chefe da Divisão 
Administrativa-Financeira na transição da gestão e 
implantação da estrutura administrativa da Ebserh.

Atualmente apoia a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

PROGEPE
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

THIAGO MORENO
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Graduado em Administração pela Universidade Estadual de 
Londrina, com pós-graduação em Gestão Pública.

Possui experiência como gestor no setor fabril, no sistema 
bancário, na administração pública e em outsourcing 
macrorregional para adquirência de transações financeiras 
eletrônicas. 

Na UNILA, atuou como Administrador na Pró-Reitoria de 
Graduação e no Instituto Latino-americano de Ciências da 
Vida e da Natureza, para os cursos de Medicina e 
Saúde Coletiva. 

Exerce o cargo de Pró-Reitor de Administração, Gestão e 
Infraestrutura desde 2017.

PROAGI
Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

VAGNER MIYAMURA
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Possui graduação em Administração pela Universidade 
Federal de Santa Maria (2003), mestrado em Administração 
pela Universidade Federal de Santa Maria (2006) e 
doutorado em Administração pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (2014). Tem interesse em temas como: 
administração de organizações, planejamento, orçamento e 
gestão estratégica, governança, redes, arranjos, sistemas e 
processos, teorias da complexidade e epistemologia da 
administração.

É professor adjunto da UNILA onde leciona no curso de 
Bacharelado em Administração Pública e Políticas Públicas e 
no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento. Coordena projetos de pesquisa e de 
extensão nas linhas de governança pública e planejamento 
institucional. Membro avaliador do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC.

Atuou na gestão na UNIPAMPA onde foi Diretor de campus 
em 2008 e Coordenador de Curso de Tecnologia em Gestão 
Pública em 2009 e 2015. Na UNILA, foi vice coordenador de 
curso da Administração Pública e Políticas Públicas em 
2016/17 e membro da CPPD no mesmo período. 
Atualmente é Pró-reitor de Planejamento, orçamento e 
finanças. 

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

JAMUR JOHNAS 
MARCHI
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SECRETARIAS



Graduada em Biomedicina com ênfase em Análises Clínicas 
pela Faculdade União das Américas. Pós Graduação Lato 
Sensu pela UTFPR em Gestão e Experimentação Laboratorial.

Mestre em Saúde Pública em região de fronteira pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Iniciou sua 
experiência profissional no Laboratório Municipal da cidade 
de Foz do Iguaçu. 

Atualmente é servidora Técnica de Laboratório da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

SACT
Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

SOLANGE AIKES
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Engenheiro Civil. Mestre e Doutor em Engenharia de 
Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo. Membro do Centro brasileiro de 
construção em Aço e do International Association for Bridge 
Maintenance and Safety. Atualmente é professor adjunto na 
Universidade Federal da Integração latino Americana 
(UNILA). Líder do grupo de Mecânica Teórica, 
Computacional e Experimental das Estruturas.

Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em 
mecânica das estruturas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: método dos elementos finitos, método dos 
elementos de contorno, análise não linear geométrica, 
estabilidade estrutural e modelagem computacionais para 
análise de estruturas.

Membro titular do colegiado do curso de Engenharia Civil de 
Infraestrutura (ECI); Vice-presidente do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de ECI e representante da área de 
Estruturas. Já exerceu a vice coordenação do curso de 
ECI/UNILA, além da representação docente no Conselho 
Universitário do Instituto Latino Americano de Tecnologia, 
Infraestrutura e Território (Consuni-ILATIT). Atualmente é o 
representante titular da UNILA junto ao corpo deliberativo 
do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
conforme decreto nº 26.745, de 18 outubro de 2018 da 
prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

SECIC
Secretaria de Implantação do Campus

AREF KZAM
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Possui graduação em Comunicação Social: Relações Públicas 
pela Universidade Estadual de Londrina (2007), 
Especialização em Gestão de Cidades e Empreendimentos 
Criativos pela Universidade de Córdoba (2013) e Mestre do 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 
Universidade Estadual de Londrina (2017).

É Relações Públicas da UNILA desde 2010, tendo atuado 
também como Chefe do Departamento de Culturas e 
Comunicação da PROEX (2013/2015) e atualmente como 
Secretário de Comunicação (desde Ago/2017).

Coordena o Medialab Foz, um projeto de extensão que tem 
por objetivo estabelecer um laboratório de promoção de 
práticas de monitoramento e estudos da opinião pública 
sobre questões importantes para a região trinacional e para 
a América Latina. 

Tem experiência na área de Ciência da Comunicação, com 
ênfase em Relações Públicas, Cultura e Novas Tecnologias, 
atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, 
comunicação, cibercultura, redes sociais e teoria ator-rede.

SECOM
Secretaria de Comunicação Social

RAMON FERNANDES
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ÓRGÃOS
SUPLEMENTARES



Bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP, 2001-2005). Mestre 
(2006-2009) e doutor em Geografia humana pela 
Universidade de São Paulo (USP, 2009-2013), com estágio 
doutoral pela Universidade de Paris 8 
(Vincennes-Saint-Denis, 2011-12) no Institut Français de 
Geopolitique (IFG), e estágio pós-doutoral pela PUC-SP na 
área de ciência política (2017).

Professor, Líder de grupo de pesquisas (CNPq) e orientador 
na UNILA desde 2014. Já trabalhou como pesquisador em 
equipes de planos de governo (município e Estado de São 
Paulo - SP). Foi pesquisador do Escritório de Planejamento da 
Cidade, na Prefeitura de Campinas (2004) e assessor da 
Pró-Reitoria de Extensão da PUC-Campinas (2006). Atuou 
como Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São 
Paulo (2014). Teve experiência com formação de professores 
(2009-2014) em Recife (PE) e Teresina (PI). Foi coordenador 
do curso de Geografia bacharelado da UNILA e, atualmente, 
é presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 
mesmo curso. Já participou de congressos internacionais e 
visitou universidades em diferentes países (Inglaterra, França 
e Espanha). Foi vencedor do prêmio de melhor tese de 
doutorado em Geografia do País pela CAPES (2014) e de um 
projeto ganhador do Concurso Nacional de Pesquisas Sociais 
Aplicadas organizado pela ANPOCs e Ministério da Justiça 
(2004). 

Possui experiência em pesquisa básica e aplicada, já tendo 
atuado em projetos com diferentes temas (cartografia 
temática e sistemas de informações geográficas; segurança 
pública e sistema prisional; Sistema Único de Saúde - SUS; 
geografia política e eleitoral). Atualmente, pesquisa os 
circuitos espaciais da ilegalidade (armas e drogas) na 
região da tríplice fronteira e no MERCOSUL. Na UNILA, além 
de cargos administrativos, já ministrou diversas disciplinas 
nos cursos de Geografia Bacharelado, Licenciatura e 
Arquitetura e Urbanismo. 

IMEA
Instituto Mercosul de Estudos Avançados

JAMES HUMBERTO
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COORDENADORIAS



Graduada e Licenciada em Enfermagem - Universidad 
Católica Santa Maria - Arequipa-Peru. Especialista em 
Enfermagem do trabalho; em Gerenciamento em 
Enfermagem e em Ergonomia. Mestre em Enfermagem - 
Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em 
Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa 
Catarina.

Membro avaliador do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC e membro 
avaliador do Sistema ARCU SUL- Mercosul. Professor 
Associado II do Ensino Superior e titular do Programa de 
Pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento - 
Nível mestrado da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana. Líder do Grupo de Pesquisa Políticas, 
Gestão e Educação na Saúde (CNPq).

Experiência docente no ensino superior de 24 anos, 
desenvolveu atividades no ensino, pesquisa, extensão e na 
gestão de cursos de graduação e pós-graduação (lato e 
strictu sensu) em Instituição de Ensino Privada e em IES 
Pública desde 2008. Na UNILA atua desde 2012 no ILACVN; 
Coordenou o Curso de graduação em Saúde Coletiva; 
Responsável pela área de Saúde Coletiva; Membro fundador 
da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); 
Vice-Coordenadora do Curso de Saúde Coletiva; Coordenou 
o Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza-ILACVN e 
foi Coordenadora da Coordenação de Relações 
Internacionais –PROINT - UNILA. Pesquisadora e 
extensionista da área de Políticas Públicas e Gestão 
em Saúde.

COORDENADORIA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS - PROINT

GLADYS AMELIA 
VELEZ BENITO
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Formado em Tecnologia em Informática pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR 2009), é mestre em 
Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (UTFPR 
2016). Possui especialização em Desenvolvimento de 
Sistemas para Ambiente Internet (2010) e especialização 
em Gerenciamento de Projetos (2013).

Trabalhou como desenvolvedor de software de 2007 a 2008 
e como analista de sistemas na implantação de ERP de 2008 
a 2012.

Na Unila, exerce o cargo de Analista de Tecnologia da 
Informação, atuou à frente da Seção de Governança de T.I. 
de 2013 a 2014 e exerceu a função de chefe da Divisão de 
Sistemas nos períodos de 2014 a 2015 e de 2016 a 2019.

CTIC - PROAGI
Coordenadoria de Tecnologia da Informação

RUMINIKI
SCHMOELLER
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Graduado em Administração pela UNIFOZ - Faculdades 
Unificadas de Foz do Iguaçu (2016), com especialização em 
Gestão de Marketing Organizacional (2017).

Atuou na carreira militar das Forças Armadas, formado pela 
Escola de Sargento das Armas (2010-2011) e na região da 
Tríplice Fronteira (2012-2014).

Na Unila, atuou na Divisão de Cadastro e na função de 
Chefe do Departamento de Administração de Pessoal de 
2016 a 2017, ambas vinculadas à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, acumulando com o encargo de Vice-Corregedor 
de 2015 a 2017, contribuindo para a criação da 
Corregedoria da UNILA e nas análises de processos 
relacionados à correição.

Na Coordenadoria de Infraestrutura, exerceu a função de 
Chefe da Seção de Administração dos Espaços de maio de 
2018 a março de 2019.

COINFRA - PROAGI
Coordenadoria de Infraestrutura

GUSTAVO AUGUSTO 
GONÇALVES
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Graduado em Administração pela Faculdade União das 
Américas, possui especialização em Finanças Corporativas, 
atuou com despachos aduaneiros e na área administrativa 
da Companhia Paranaense de Energia – COPEL. 

Na UNILA ingressou como Administrador na Coordenadoria 
de Compras, Contratos e Licitações onde atuou como 
pregoeiro, atuou como chefe da Seção de Almoxarifado e 
como chefe do Departamento de Logística.

Exerceu a função de Coordenador de Infraestrutura, setor 
vinculado à Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraes-
trutura de agosto de 2017 a março de 2019.

CCCL - PROAGI
Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações

EVANDRO CESCA 
MEZZARI
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GABINETE DA
REITORIA E
ASSESSORIAS



Biólogo, com mestrado e doutorado na área de Ecologia, 
onde vem se dedicando ao estudo e conservação de mamí-
feros selvagens. 

Tem dez anos de experiência no magistério superior público 
e privado, atuando na UNILA em regime de dedicação 
exclusiva desde 2012 e ocupando atualmente o cargo de 
professor adjunto nivel 4. 

Na área administrativa exerceu a função de coordenador do 
Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida e atualmente é o 
professor-encarregado responsável pela Área de Biologia, 
no Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e 
da Natureza. 

Presidiu a comissão eleitoral responsável pelas primeiras 
eleições de diretores de institutos, coordenadores de centros 
interdisciplinares e comissões superiores da UNILA. É 
membro titular do colegiado do curso de Ciências Biológicas 
desde 2012, onde também atuou como membro do Núcleo 
Docente Estruturante. 

Participa também como suplente no colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical da UNILA.

CHEFIA DE GABINETE

ALEXANDRE
VOGLIOTTI

EQUIPE DE GESTÃO UNILA 2019-2022



Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 2004). 
Doutorado em Biologia Celular e Molecular (UNESP - Rio 
Claro – SP, 2009) e Pós-doutorado pela Faculdade de Medici-
na Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
(USP-2010 - 2011). 

Tem experiência na área de morfologia, histologia e ultraes-
trutura de órgãos de invertebrados e vertebrados. Tem 
experiência técnica em Histologia, Histoquímica, Microscopia 
Confocal da Varredura a Laser, Microscopia Eletrônica de 
Transmissão e de Varredura. Atuou como Assistente de 
Suporte Acadêmico V (Técnico de Nível Superior) no Labora-
tório de Microscopia Eletrônica e Confocal do Instituto de 
Biociências da UNESP.

É Professor Adjunto no ILACVN - UNILA 2015 onde ministra 
disciplinas em diferentes cursos de graduação. Atua também 
como docente do quadro permanente nos mestrados em 
Biociências e em Biodiversidade Neotropical na UNILA. 
Atuou como coordenador de estágios do curso de Ciências 
biológicas entre 2015 e 2017, como vice-coordenador 
pro-tempore do curso entre novembro de 2016 e março de 
2017, passando a coordenar o curso desde esta data até o 
momento atual. 

É Presidente do colegiado do curso de Ciências Biológicas, 
membro titular do colegiado do curso de graduação em 
Biotecnologia, membro titular do colegiado do Programa de 
pós-graduação em Biociências e membro dos NDEs dos 
cursos de Ciências Biológicas e Biotecnologia.

ASSESSORIA

PABLO NUNES
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Graduado em Química (Licenciatura) pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), em 2003, Mestre em Ciência e Tecnologia de 
Materiais (UNESP), em 2006 e Doutor em Química (UNESP), em 
2010) é Professor Adjunto (área de Química) do Centro 
Interdisciplinar de Ciências da Natureza, Instituto 
Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(CICN/ILACVN/UNILA), Foz do Iguaçu, Paraná. Prof. M. Sousa 
Góes está na UNILA, desde 2013 e desde seu ingresso na UNILA 
vem atuando sistematicamente em comissões superiores 
(COSUEN e COSUP) e específicas (implementação de cursos, 
CONSUNI-ILACVN, etc.) e colegiado. Foi Vice-Diretor de ILACVN 
(2016-2017), Coordenador do Curso de Química (2015-2016) e 
atualmente é Coordenador do CICN/ILACVN (2017-2019). 

Dentro de sua trajetória acadêmica fez, em 2008, durante o 
doutorado, "doutorado sanduíche", com financiamento do 
CNPq, no Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos e Optoeletrônicos, 
Depto de Física, Universidade Jaume I (UJI), Castellón de la 
Plana, Espanha, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Fabregat 
Santiago e supervisão geral do Prof. Dr. Juan Bisquert, tendo 
como estudo central a análise de materiais para aplicação em 
células fotoeletroquímicas (Dye Solar Cell). De 2010 a 2013 
realizou pós-doutoramento (Pós-doc) no Instituto de 
Química-UNESP, Araraquara/SP, sendo que em um período de 
curta duração também fez pós-doutoramento na Universidade 
Jaume I (2010-2011) - Espanha.

Atualmente, sua área de pesquisa e de interesse são temas que 
envolvam o desenvolvimento e caracterização (via técnicas 
eletroquímicas: espectroscopia de impedância e voltametria 
cíclica) de materiais semicondutores para dispositivos 
fotovoltaicos (células solares de terceira geração), a 
caracterização e análise estrutural de óxidos (eletro)cerâmicos 
pelo Método de Rietveld com dados de difração de raios X 
(MR-DRX) e também análise - por espectroscopia de 
impedância/capacitância eletroquímica (sigla em inglês EIS/ECS) - 
de (bio)eletrodos para aplicação em biossensores. É docente 
permanente do Programa de Pós-graduação em Física Aplicada 
(UNILA), orientando 3 mestrandos, e atuou como docente 
“colaborador” no Programa de Pós-graduação em Química (1 
coorientação de Doutorado e 1 Mestrado) e também no 
Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (1 coorientação 
de Doutorado e 1 Mestrado), ambos do Instituto de 
Química/UNESP. Também coordenada um projeto de extensão 
(2013-atual), que objetiva contribuir para o aumento do 
interesse de alunos da rede pública pelo campo científico.
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Formado em Administração de Empresa pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE em 2013, com 
experiência na área de Turismo e Hotelaria desde 1994.

Assumiu o concurso público na UNILA no início de 2012, 
na função de Assistente em Administração, lotado na 
PROGRAD, atuou na implantação do módulo SIGAA do 
sistema SIG. Atuação que possibilitou assumir a chefia do 
departamento de administração e controle acadêmico – 
DEACA.

Em 2015, convidado pelo Reitor, assumiu o cargo de 
Assessor da Reitoria 1 para atuar junto ao Pró-Reitor da 
PROGRAD e fortalecer os processos de gestão acadêmica. 
Teve uma rápida passagem pela Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas, como Pró-Reitor, onde pode auxiliar, dentre outras 
ações, na ampliação do quadro de servidores do Serviço de 
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais para 
atendimento à alteração da Lei de Cotas que incluiu as 
pessoas com deficiência em 2017.

Em sua atuação como Chefe de Gabinete da Reitoria, última 
função ocupada, teve a oportunidade de contribuir 
efetivamente na gestão e em determinados momentos 
substituir o Reitor em suas ausências.
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Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade 
Estadual de Londrina, especialização em Literatura Brasileira, 
especialização em Tecnologias da Educação, especialização 
em Gestão Escolar, Supervisão e Orientação Educacional, 
mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Estadual 
de Londrina. Também cursou mestrado em Literatura 
Comparada na Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana.

Atuou como docente na educação infantil, nos ensinos 
fundamental, médio e superior, bem como exerceu a função 
de assessora de estrutura e funcionamento em Secretarias 
Municipais de Educação. 

Na UNILA, técnica em assuntos educacionais, desde o ano 
de 2010, foi chefe do Departamento de Estrutura e 
Funcionamento, coordenadora geral de cursos de 
graduação, Procuradora Educacional Institucional e 
Assessora da Reitoria. 

Exerceu atividades na Procuradoria Federal junto à UNILA e é 
membro titular eleita do Conselho Editorial da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana.
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*Versão preliminar.
  A versão completa será divulgada em breve.


