UNILA

Boletim de Serviço nº 463, de 19 de julho de 2019, p. 10

( ) representante do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado no ILACVN
( ) representante do corpo docente colaborador ou permanente do PPG-BN, não lotado no ILACVN
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA
Motivo do requerimento de desistência de candidatura:
DECISÃO DA CEL SOBRE O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA (Para uso da CEL)
( ) Deferido
( ) Indeferido
Justificativa do parecer:
Local e data: Foz do Iguaçu, de _____________

de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:
ANEXO V EDITAL CEL Nº. 018/2019
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
DADOS DO(A) REQUERENTE
Nome completo:
Telefone:
E-mail institucional:
Assinatura do(a) requerente
ou representante legal:
Local e data:

Foz do Iguaçu,

de _____________

de 2019.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Motivo do recurso administrativo:
DECISÃO DA CEL SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO (Para uso da CEL)
( ) Indeferido
( ) Parcialmente deferido
( ) Deferido
Justificativa do parecer:
Local e data: Foz do Iguaçu, de _____________

de 2019.

Assinatura do(a) presidente da CEL:

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
10 de julho de 2019
EDITAL Nº 20/2019/CEL-ILACVN
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 preliminar dos processos eleitorais
para as representações docentes do Colegiado do Programa de PósGraduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-BN), vinculado ao Instituto
Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN), para o
período 2019-2021, nos termos do Estatuto da Universidade, do seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN ad referendum nº.
07, de 06 de julho de 2015; e dos Editais CEL nº. 018, de 10 de julho de
2019; nº. 019, de 16 de julho de 2019, publicados nos Boletins de Serviço
UNILA nº. 351, nº. 462 e nº. 463.
1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES NO
COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES PERMANENTES, LOTADOS NO
ILACVN
1.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
permanentes, lotados no ILACVN, para o período 2019-2021, encontra-se
no Anexo I deste edital.

1.2. Das representações do corpo docente permanente do PPG-BN, lotado
no ILACVN, ficam preliminarmente eleitos como membros titulares do
Colegiado o Dr. Luiz Henrique Garcia Pereira (Candidatura nº. 01); o Dr.
Peter Löwenberg Neto (Candidatura nº. 02); e o Dr. Fernando César Vieira
Zanella (Candidatura nº. 03), por obterem a quantidade mínima de votos
válidos necessários, observados os critérios de desempate do
regulamento.
1.3. O Dr. Michel Rodrigo Zambrano Passarini (Candidatura nº. 04) fica
preliminarmente eleito como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os
candidatos com mesmo número de votos.
2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA ELEIÇÃO PARA AS REPRESENTAÇÕES
NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES COLABORADORES; E
PERMANENTES NÃO-LOTADOS NO ILACVN
2.1. O resultado preliminar da apuração dos votos para as candidaturas
concorrentes às representações do Colegiado do PPG-BN, dos docentes
colaboradores; e permanentes não-lotados no ILACVN, para o período
2019-2021, encontra-se no Anexo II deste edital.
2.2. Das representações do corpo docente colaborador ou permanente do
PPG-BN, não lotado no ILACVN, fica preliminarmente eleito como
membro titular do Colegiado o Dr. Lucas de Moraes Aguiar (Candidatura
nº. 05), por obter a quantidade mínima de votos válidos necessários,
observados os critérios de desempate do regulamento.
2.3. A Dra. Ana Alice Aguiar Eleutério (Candidatura nº. 06) fica
preliminarmente eleita como membro suplente do Colegiado, em razão
dos critérios de desempate previstos pelos itens 7.6 a 7.8 do regulamento,
por tratar-se de docente de menor antiguidade na UNILA dentre os
candidatos com mesmo número de votos.
3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
3.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
resultado preliminar dos processos eleitorais são aqueles dispostos no
Edital CEL nº. 018/2019.
ANEXO I DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS
REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES PERMANENTES, LOTADOS NO ILACVN
Grupo
eleitores

de Total de eleitores Total de votos Total de votos Total
de Total
aptos
válidos
brancos
votos nulos
votos

de

Docentes

13

11

00

00

11

Total Geral

13

11

00

00

11

Candidatos às representações do Colegiado do PPG-BN, dos Grupo
docentes permanentes, lotados no ILACVN
eleitores
Candidatura nº. 01: Luiz Henrique Garcia Pereira

Candidatura nº. 02: Peter Löwenberg Neto

Candidatura nº. 03: Fernando César Vieira Zanella

Candidatura nº. 04: Michel Rodrigo Zambrano Passarini

de Total de votos
válidos

Docentes

05

Subtotal

05

Docentes

02

Subtotal

02

Docentes

02

Subtotal

02

Docentes

02

Subtotal

02

Total Geral

11

ANEXO II DO EDITAL CEL Nº. 020/2019
RESULTADO PRELIMINAR DA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA AS CANDIDATURAS CONCORRENTES ÀS
REPRESENTAÇÕES NO COLEGIADO DO PPG-BN, DOS DOCENTES COLABORADORES; E PERMANENTES
NÃO-LOTADOS NO ILACVN
Grupo
eleitores

de Total de eleitores Total de votos Total de votos Total
de Total
aptos
válidos
brancos
votos nulos
votos

de

Docentes

08

04

00

00

04

Total Geral

08

04

00

00

04

UNILA

Boletim de Serviço nº 463, de 19 de julho de 2019, p. 11
novembro de 2019.

Candidatos às representações do Colegiado do PPG-BN, dos Grupo
docentes colaboradores; e permanentes não-lotados no ILACVN
eleitores
Candidatura nº. 05: Lucas de Moraes Aguiar

Candidatura nº. 06: Ana Alice Aguiar Eleutério

de Total de
válidos

votos

Docentes

02

Subtotal

02

Docentes

02

Subtotal

02

Total Geral

04

ERALCILENE MOREIRA TEREZIO
18 de julho de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO
SOCIEDADE E POLÍTICA

DE

ECONOMIA,

EDITAL Nº 26/2019/PPGPPD
O COORDENADOR DO MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 1.288/2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 244, de 21 de dezembro de 2017, no
uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, o resultado
final do Edital PPGPPD 15/2019 de concessão de auxílio financeiro para
apoio a participação discente em eventos científicos.
1. DO RESULTADO FINAL
1.1 Os recursos do PROAP/CAPES, para auxílio financeiro para apoio a
participação discente em eventos científicos, seguindo o critério do item
3.3 do Edital PPGPPD 15/2019, ficam assim distribuídos:
Mestrandos(as)
Alessandra de Sant’Anna
Jackson José Sales Miranda Junior
Wendell Lima Bandeira

Valor Concedido
R$2500,00
R$2500,00
R$2500,00

2. DOS RECURSOS AO RESULTADO
2.1 Não houve interposição de recursos ao resultado preliminar.
GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
4 de julho de 2019
EDITAL Nº 27/2019/PPGPPD
O COORDENADOR DO MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 1.288/2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 244, de 21 de dezembro de 2017, no
uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, a concessão de
auxílio financeiro para apoio a participação discente em eventos científicos
com recursos remanescentes do Edital PPGPPD 17/2019.
1. Do objetivo
1.1 Conceder auxílio financeiro para gastos com participação em eventos
científicos nacionais e internacionais, com apresentação de trabalhos ou
como ministrantes de cursos, minicursos, palestras ou oficinas, para
discentes regulares matriculados no Mestrado em Políticas e
Desenvolvimento.
1.2 Serão contempladas somente as solicitações de participação em
eventos que ocorrerem entre o período de 08 de julho de 2019 a 30 de

2. Dos requisitos e condições para obtenção do auxílio
2.1 Poderá receber apoio o discente que, no ato da inscrição:
I. estiver matriculado, como aluno(a) regular, no Programa de PósGraduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, com matrícula ativa;
II. enviar formulário de inscrição devidamente preenchido;
III. não possuir débitos com o PPGPPD, a PRPPG e a Biblioteca LatinoAmericana da Unila;
IV. comprometer-se com as regras e os prazos estabelecidos neste Edital.
2.2 Cada discente pode receber apoio à participação em eventos uma
única vez por ano.
2.3 O apoio a que se refere este Edital está necessariamente condicionado
à disponibilidade orçamentária da CAPES, podendo ser reduzido ou
suspenso em decorrência de eventuais contingenciamentos.
2.4 O proponente contemplado deverá comprovar a submissão de artigo
em periódico indexado com classificação Qualis B3 ou superior, resultante
das atividades de pesquisa apoiadas pelo edital.
2.4.1 O prazo para a submissão deverá ser em até três meses do fim da
vigência do edital ou até sete dias antes da data prevista para a defesa, o
que vier primeiro.
2.5 Eventuais atrasos no repasse de verbas poderão acarretar alterações
nas datas programadas para pagamentos desses custeios.
3. Recursos Disponíveis
3.1 O Edital disponibiliza R$ R$3438,12 (três mil, quatrocentos e trinta e
oito reais e doze centavos), do PROAP-CAPES destinado aos Programas de
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento.
3.2 O montante disponível de recurso será dividido pelo número de
inscrições homologadas.
4 Itens financiáveis
4.1 O discente proponente poderá usar os recursos para custear:
I. inscrição: valor informado no material de divulgação do(s) evento(s);
II. passagens aéreas ou terrestres, nacionais ou internacionais;
III. hospedagem e alimentação: valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
por dia, com limite
máximo de 5 dias.
4.2 Para custeio de itens em moeda estrangeira será considerado o
câmbio do Banco Central
,disponível em <http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>,
considerando a data da despesa.
4.3 Para o custeio de hospedagem e alimentação será considerada a
duração do evento, acrescida do tempo de deslocamento, desde que
apresentados os bilhetes de passagem e o certificado de participação.
4.3.1 O último dia de retorno não será considerado para cálculo do valor
para hospedagem e alimentação.
4.4 Em nenhuma hipótese será concedido apoio acima do limite
estabelecido.
4.5 O recurso será depositado, ao solicitante contemplado, em contacorrente ou poupança informada no ato da solicitação.
4.5.1 A conta informada deve ser de titularidade do discente solicitante.
5 Períodos de inscrição, resultados e recursos
5.1 Serão aceitas inscrições até 11 de julho de 2019 por meio do e-mail da
coordenação: mestrado.ppgppd@unila.edu.br
5.2 O resultado preliminar será divulgado até 15 de julho de 2019, em
edital específico, no Portal de Editais da UNILA disponível em
<https://unila.edu.br/documentos/>.
5.3 Pedidos de reconsideração ou recursos poderão ser encaminhados à
Coordenação do PPGPPD, no período compreendido entre a publicação

