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ATA Nº 01/2022

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  UNILA,  realizada  por
videoconferência em 20 de maio de 2022.

Ao vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas foi realizada
a  primeira  chamada  para  a  primeira  reunião  extraordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana,  CAU-
UNILA, convocada via e-mail institucional em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e
dois,  realizada  através  de  videoconferência  pela  Plataforma  Conferência  Web,  da  Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Comunidade COLEGIADO CAU-UNILA, disponível
no endereço virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela
Coordenadora  Pro Tempore do Curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Karine Gomes
Queiroz.  Estiveram  presentes  os  seguintes  membros  e  membras:  Karine  Gomes  Queiróz,
Vanessa Rosa Machado, Andreia Da Silva Moassab, Elisa Gonzales Pereira, Hel Graf, Hong
Shin, Juliana Pires Frigo, Lorrayne Burg Acosta, Marcos Eduardo Vitorino Da Silva, Rafael
Medeiros de Lemos, Selma Passos Cardoso, Vanessa Lara Da Silva. Tendo início a reunião as
catorze  e  vinte  minutos.  1.  EXPEDIENTE:  1.1-  Justificativas  de  ausência:  Houve  a
justificativa da impossibilidade da participação da professora Cecilia Maria de Morais Machado
Angileli, devido a sua representação em audiência de conciliação determinada pelo Ministério
Público Federal, entre a comunidade Monsenhor Guilherme e Foz Habita. Justificativa acatada
pelo colegiado em conformidade com o regimento do colegiado no artigo 13, §2º inciso III do
referido documento.  1.2- Informes.   2. ORDEM DO DIA:  A professora Karine iniciou a
reunião apresentando o teto da reunião até as dezoito horas e vinte minutos, em concordância
com o artigo 24 do regimento do colegiado do curso. A professora Andreia Moassab apresentou
a solicitação da apreciação da manifestação do colegiado de CAU na recolha de assinatura em
carta de repúdio ao PLC nº 61/2013,  que versa sobre reabertura da Estrada do Colono. A carta
manifesta  a  necessidade  da  defesa  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu.  A  prof.  Karine  dá
prosseguimento à reunião colocando em votação a inclusão do ponto de pauta sugerido pela
professora  Andréia.  O  colegiado  aprovou  a  inserção  do  ponto  por  unanimidade.  Na
sequência, a prof. Karine abriu novo regime de votação para a inversão dos pontos de pauta,
colocando a questão da assinatura da carta de repúdio ao PLC nº61/2013 como primeiro ponto
de  pauta.  O colegiado novamente  aprovou por unanimidade a  inversão  dos  pontos  de
pauta. 2.1- Assinatura do colegiado de CAU na Carta em defesa ao Parque Nacional do
Iguaçu. A prof. Andreia coloca que em virtude da agilidade para apreciação da PL na Câmara
Federal, se fez necessário a urgência em apreciar a questão da manifestação institucional do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA na carta pública em defesa do Parque, salienta
ainda  a  professora  que  é  uma matéria  fundamental  para  região,  de  suma importância  para
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preservação da questão ambiental. A prof. Karine colocou a assinatura institucional da carta em
votação.  O Colegiado  curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo aprovou por unanimidade  a
inclusão do CAU UNILA como assinante  institucional  da carta  em defesa  do  Parque
Nacional Iguaçu a ser protocolada no senado federal. 2.2- Debate de Revisão de Projeto
Político Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU-UNILA.  A professora
Juliana  Frigo  inicia  solicitando  a  retirada  da  relatoria  elaborada  pelo  NDE,  pois  a  mesma
deveria ser realizada a partir do Processo com todos os documentos que o compõem e não
apenas das emendas da minuta encaminhadas pelos membros do colegiado e que a partir da
retirada da relatoria as emendas encaminhadas pelos membros sejam votadas uma a uma, sob a
justificativa de que na convocação da reunião lhes foram solicitadas emendas a minuta do PPC,
sem que houvesse relatoria. Coloca que o processo aberto e que está sendo colocado em pauta
possui apenas a relatoria, e não há documentação anterior. Momento em que a profa Hel Graf
teve de se retirar da reunião por motivo de força maior. A prof.a Karine apresenta discordância
da afirmação anterior e pede para incluir que existe acesso total à documentação de que trata a
matéria da revisão, disponível no corpo dos e-mails da convocação que seriam ,em breve relato
de cronologia dos anexos: 1. Minuta da Revisão do PPC promovida pelo NDE e anexada na
convocação  (  13  de  abril  de  2022),  2.  conjunto  das  emendas  apresentadas  em  sucessivas
respostas pelos  membros do colegiado ( sequencia de e-mails e datas)  e , finalmente, 3. o
trabalho de relatoria das emendas promovidas pelo NDE ( 12 de maio de 2022). Neste sentido,
toda  a  documentação está  disponível  e  acessível  na  sua  integralidade  para  os  membros  do
Colegiado  CAU-UNILA.  Adicionalmente  a  profa  Karine  pede  para  incluir  que  é  relevante
destacar que o processo no Sipac é mecanismo de administração e evidentemente vital para a
organização da revisão, contudo, não é o único mecanismo de, nesta fase, conferir acesso à
informação  com  método  facilitado  e  facultado  a  todxs  xs  membrxs  especialmente  à
representação discente que poderia ter  mais dificuldade de acesso ao processo neste sistema.
Ainda sobre a relatoria do NDE a professora Karine destaca que é tarefa do NDE zelar pelo
PPC, sendo portanto a relatoria neste Núcleo objeto manifesto de dar celeridade e razoabilidade
no andamento  das  matérias  na  administração  pública.   A profa.  Frigo  posiciona  que  havia
alertado sobre a necessidade de abertura de um processo, e que neste deveria constar: O PPC
original, a minuta que foi modificada as emendas apresentadas .A professora Karine aponta que
tem o entendimento de que a  ordem do dia  é a aprovação de uma revisão oferecida numa
minuta  pelo  NDE.  A prof.  Andreia  ressalta  que  a  relatoria  tem  como  objetivo  dar  maior
celeridade  aos  trabalhos  do  colegiado,  e  que  como  a  maioria  das  emendas  foi  acatada  na
relatoria, sugere que sejam debatidas as emendas que não foram acatadas. E que o processo está
sintetizado  no PPC,  que  foi  emanado  do NDE,  e  que  a  forma  que  de  envio  foi  devido  a
celeridade necessária a revisão do PPC, lembrando que já ocorreu desta maneira nas comissões
superiores da qual fez parte. A professora Juliana Frigo explica que sua solicitação preambular
era de que fossem votadas as emendas da minuta do ppc, visto que dentro da convocação inicial
do  colegiado  a  solicitação  foi  de  emendas  a  minuta  do  ppc. A prof.  Karine  pondera  sua
preocupação com a votação das emendas separadamente e o esvaziamento do trabalho do NDE,
afirmando que deste modo está-se colocando em questão a existência do próprio núcleo. Ainda,
continua a professora, é estatutário ao NDE zelar pelo PPC, além de ter sido responsável pela
elaboração  da  minuta,  motivo  pelo  qual  a  coordenação  solicitou  a  relatoria..  A professora
Juliana Frigo esclarece mais uma vez que não se trata de diminuir o trabalho do NDE e sim de
um problema de fluxos.  Como encaminhamento, a coordenadora Karine abre a votação para
duas possiblidades: 1.  Vota-se analisar  as emendas isoladas e ignorar relatoria do NDE  ou
2.Vota-se  para  análise  da  relatoria  do  NDE.  A proposta  de  analisar  as  emendas  isoladas  e
ignorar relatoria do NDE venceu a votação por sete votos contra três da proposta da relatoria do
NDE. Iniciou-se a apreciação e votação das emendas. Se absteve Rafael Lemos. A professora
Karine prosseguiu dando início a apresentação das emendas ,e passando a palavra  professora
Andreia, para apresentação da Emenda 1 de autoria própria em que verifica-se necessidade de
alteração de referências bibliográficas ao longo do texto, e exclusão de outras referências que
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não foram utilizadas no texto atual. A prof. Karine registra que o trabalho da relatoria do NDE
foi  prescindido,  então,  se  houverem modificações  a  serem feitas  que  sejam realizadas  nas
próximas esferas. O texto integral foi colocado em votação, e o  colegiado aprovou por onze
votos  a  favor  e  um  contra.  As  emendas  2  e  3,  foram  postergadas  as  votações  para
esclarecimentos dos proponentes. O prof. Egon apresentou as próximas emendas, que tratavam
das alterações dos itens “REVISÃO 2022” e “ 4.3_Em defesa dos direitos sociais: a extensão no
CAU UNILA ”.  O colegiado aprovou por dez votos, havendo duas abstenções: Prof. Vanessa
Rosa  e  Andreia  Moassab  que  declararam  não  poder  avaliar  a  questão  conforme  exposta.
Segundo a prof. Andreia, a adição de informação ao item não é um problema, apenas estavam
muito  longas  e  pouco  especificas  na  emenda,  não  havendo  tempo  hábil,  na  reunião  para
verificar se seriam compatíveis ao item do PPC. As 17h30 a professora Andréia deixa a reunião
devido à consulta previamente agendada.  Na sequência o professor Marcos Vitorino apresentou
a próxima emenda indicando as alterações na Página 2 da Revisão 2022, alterações gerais de
texto,  correções de texto no Eixo de Instrumentação técnica.  A emenda foi aprovada pelo
colegiado por onze votos, e uma abstenção da prof. Karine, que se manifestou observando que
as preocupações que enfatizou no inicio da reunião se materializaram no julgamento da emenda
uma vez que o material oferecido na sua analise tem internamente equívocos de intensidade
colocando no mesmo debate correções de acentuação  e elementos complexos como o rótulo de
`autopromoção`, lançando uma duvida sobre a conduta de docentes na Revisão de PPC sem
materializar,  indicar  ou  estabelecer  analise  de  que  ponto  especifico  se  trata  a  afirmação  ,
portanto, oferecendo um foco tendencioso e que poderá ter conduzido a plenária para, de boa fé,
acatar na mesma aprovação temas com conteúdos diferentes tais como correções linguísticas e
exame de condutas,  podendo ter suscitando a chancela ao conteúdo persecutório,  sem ter a
dimensão ou a concordância total  com os rótulos acima apontados.  A professora pede para
constar ainda que a produção de analise qualificada sobre o PPC é razão pela qual existe o NDE
e se constitui atividade própria da carreira de Magistério Superior. A professora Juliana Rammé
ingressou na reunião as 17h45 e iniciou a apresentação da emenda elaborada pelas professoras,
Cecília,  Juliana  Rammé  e  Mariana  Barbosa,  do  Eixo  de  Projeto  Urbano,  Planejamento  e
Paisagem. A professora ressalta o trabalho conjunto que foi realizado e a pesquisa de PPCs de
outras  universidades  para  realização  da  emenda.  A emenda  foi  votada  pelo  colegiado  e
aprovada por unanimidade.  A reunião  atingiu  o teto,  as  dezoito  e  vinte,  sendo votado e
aprovado pelos presentes a prorrogação do mesmo em uma hora, até dezenove e vinte. Dando
sequência a reunião a professora Vanessa Rosa apresentou as emendas referentes ao eixo de
Instrumentação em Leitura e Representação, apresentando as alterações de textos sugeridas. A
emenda foi  votada  e  aprovada  por unanimidade.  Dando  continuidade  aos  trabalhos,  a
professora Juliana Frigo realizou a apresentação das emendas realizadas pelo professor Gabriel
Cunha, uma de acréscimo de referências bibliográficas da disciplina Canteiro Experimental III,
realocação  das  disciplinas  Ergonomia  e  Expressão  e  Comunicação  em  Mídias  Digitais  e
anotações  no  diagrama da atriz  Curricular.  As emendas  de autoria  do professor Gabriel
foram votadas e aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para ser deliberado, a
reunião  foi  encerrada  às  dezenove  horas  e  dez  minutos.  Eu,  Rafael  Medeiros  de  Lemos,
Assistente em Administração, secretariei a reunião e lavrei a presente ata.

São anexos desta ata: 1. E-mail com a convocação para a primeira reunião extraordinária do
colegiado CAU-UNILA; 2. Emendas apresentadas conforme ordem cronológica via e-mail de
convocação. 3.  Relatoria  do  NDE  Processo:  23422.008835/2022-05,  não  acatada  pelo
colegiado.   
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/06/2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 2/2022 - CAU (10.01.06.04.04.03.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 22:05 )
ANDREIA DA SILVA MOASSAB
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2942304

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 16:26 )
HEL GRAF

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1955752

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 16:17 )
JULIANA PIRES FRIGO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2145281

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:48 )
JULIANA RAMME

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CITAD (10.01.06.04.04.03)

Matrícula: 2201741

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 17:19 )
KARINE GOMES QUEIROZ

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CAU (10.01.06.04.04.03.01)

Matrícula: 1331525

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 16:19 )
MARCOS EDUARDO VITORINO DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2141770

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 18:00 )
RAFAEL MEDEIROS DE LEMOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILATIT (10.01.06.04.04.09)

Matrícula: 2129830

 (Assinado digitalmente em 13/06/2022 22:12 )
SELMA PASSOS CARDOSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2367286

 (Assinado digitalmente em 13/06/2022 20:47 )
VANESSA ROSA MACHADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1083436

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:50 )
ELISA GONZALES PEREIRA

DISCENTE

Matrícula: 2019101130008580

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:40 )
HONG SHIN

DISCENTE

Matrícula: 2019101130008428

 (Assinado digitalmente em 13/06/2022 19:13 )
VANESSA LARA DA SILVA

DISCENTE

Matrícula: 2019101130200322

 (Assinado digitalmente em 13/06/2022 19:28 )
LORRAYNE BURG ACOSTA

DISCENTE

Matrícula: 2020101130009735



Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de 2 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 13/06/2022

verificação: 4960b7ddaf
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