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ATA Nº 06/2021 10 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 12 
 13 

Ata da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de 14 
Arquitetura e Urbanismo, realizada por 15 
videoconferência em 13 de agosto de 2021. 16 
 17 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte  e um, às quatorze horas e vinte e 18 

dois minutos, teve início a sexta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e 19 

Urbanismo, através de videoconferência realizada no endereço 20 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila, convocada via e-mail em 21 

11/08/2021, presidida pela Coordenadora do Curso, professora Karine Queiroz. Participaram da 22 

reunião os seguintes docentes: Karine Gomes Queiroz, Andreia da Silva Moassab, Cecilia 23 

Maria de Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Juliana 24 

Rammé, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vitorino, Patrícia Zandonade, Selma 25 

Passos, Stamatia Koulioumba. E a discente Julia Lima da Silva Expediente:  Expediente: 1.1 26 

Justificativas de ausências. Foi colocado que a TAE Márcia encontra-se em Licenca para 27 

capacitação 1.2 Início da gestão pró-tempore da coordenação do CAU-UNILA Agradeceu a 28 

confiança para o início da gestão;  2. Ordem do dia 2.1 Aprovação de Planos de Ensino de 29 

disciplinas CAU/UNILA semestre 2020.9  A professora  Karine solicitou a retirada de pauta 30 

do ponto devido a ainda não lhe foi concedido o acesso de coordenação no sistema sendo 31 

ressaltado que houve vacância do cargo no período em que deveria ser aprovado os planos de 32 

Ensino, sendo o ponto encaminhado para a próxima reunião do colegiado, aprovado pelo 33 

colegiado,  ; 2.2 Debate e deliberação sobre relatoria da Profa. Patrícia Zandonade 34 

23422.009580/2021- 69_"SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROFESSORA 35 

HELENA FERNANDA GRAF DA ÁREA DE ATUAÇÃO ENGENHARIAS (ATUAL) 36 
PARA A ÁREA DE ATUAÇÃO ARQUITETURA E URBANISMO (anexo) Prof. Karine 37 

passa a palavra a professora Patrícia Zandonade, que inicia explicando a situação das áreas de 38 

Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, apresentando as diferenças entre as áreas de 39 

conhecimento. Prossegue com a apresentação da relatoria, colocando como ponto que a vaga 40 

solicitada pela professora Helena Graf encontra-se em vacância após aposentadoria do anterior 41 

ocupante, prof. Eduardo Elias. A relatora aponta um parecer favorável ao pedido, ressaltando as 42 

vantagens de uma transferência interna e que atende a demanda de vaga do curso de 43 

Arquitetura. A professora Andréia Moassab, menciona que se trata de uma questão delicada 44 

porque a docente em questão não tem doutorado, pois para a vaga de concurso o curso estava 45 

exigindo doutorado e mesmo após a docente solicitar reuniões para a coordenação anterior para 46 

debater o título de doutor ou mestre, explicando que tinha muita gente interessada em vir para a 47 

UNILA que era doutorando, o ponto de pauta não foi colocado em discussão e agora temos uma 48 

doutoranda querendo vir para o curso, o que segundo a professora Andreia pode parecer 49 

favorecimento, deixando registrado seu desconforto com relação a esse debate e especialmente 50 

ao problema ético decorrente de agora aprovar que uma doutoranda possa vir para o curso. A 51 

professora Cecília fez sua fala ressaltando o histórico da movimentação da professora Helena 52 
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junto a PROGEPE, fazendo a defesa da possibilidade de movimentação dos servidores frente as 53 

diversas particularidades e situações da vida laboral na Universidade, acreditando ser um direito 54 

profissional e não um problema ético. Após a fala, professora Andréia, ressalta tanto a 55 

necessidade de debates estruturantes, quanto as qualidades da colega Helena Graf. Segue, 56 

deixando seu voto favorável a transferência da professora Helena para o curso de Arquitetura, 57 

na sequência pedindo licença pra se retirar às 15 horas. Após a saída da professora Andreia, foi 58 

realizado amplo debate colocando as diversas ponderações a respeito da vaga e o regramento 59 

para ocupação da mesma. O professor Lúcio indica que o desconforto acerca de possíveis 60 

problemas éticos na mudança do grau de doutor para mestre neste processo de redistribuição 61 

interna, apresentadas na primeira fala acaba mudando o rumo do debate, sendo necessário sanar 62 

primeiramente a questão levantada para que isso não perdure por muito tempo no curso. Na 63 

sequencia de sua fala o professor lança um questionamento ao colegiado e a relatora, se 64 

processos de redistribuições internas também não devem ocorrer mediante a publicação de 65 

editais, garantindo transparência, isonomia e lisura, aos mesmos moldes do ingresso de 66 

estudantes, professores novos e redistribuídos. O Rafael sugere uma consulta a PROGEPE com 67 

intuito de verificar se o processo em questão não fere o princípio da impessoalidade. 68 

Retomando a fala o professor Lúcio afirma que inicialmente as suas dúvidas sobre a 69 

necessidade ou não de edital para redistribuição interna era apenas uma dúvida, no entanto 70 

considerando a fala inicial passa a transformar a dúvida em proposta de que a ocupação da vaga 71 

em questão, por redistribuição interna, ocorra mediante a publicação de um edital.  A professora 72 

Juliana Rammé justifica que não trouxe o debate da titulação da vaga de concurso para a pauta 73 

do colegiado quando a professora Andreia solicitou, porque o pedido de concurso havia sido 74 

encaminhado pela coordenação em julho de 2020, juntamente como Centro Interdisciplinar e o 75 

Instituto e, naquele momento, considerou-se por manter a mesma titulação do professor 76 

Eduardo Elias, que até então ocupava tal vaga. A docente destaca que o concurso só não havia 77 

sido aberto ainda por conta da pandemia, pois se estivéssemos em um tempo normal ele já teria 78 

acontecido. Ainda, a professora Juliana menciona que de acordo com as normativas da UNILA, 79 

uma reunião de colegiado também pode ser convocada por um terço dos membros/as e que se a 80 

docente julgasse pertinente poderia ter conversado com os demais colegas e utilizado este 81 

artifício legal para realizar o debate sugerido. A professora Juliana Rammé ainda informa que 82 

em março de 2021 a PROGEPE solicitou à coordenação do curso a definição dos pontos de 83 

concurso para a referida vaga e que, naquele momento, esses pontos foram definidos em 84 

conjunto com a professora efetiva do eixo, Karine Queiroz. A professora Juliana reforça que até 85 

a presente data o curso não havia recebido nenhum pedido de remoção interna e que a UNILA 86 

não apresenta um fluxo normatizado para esse tipo de pedido, o que também julga ser uma 87 

fragilidade institucional. Por fim, a professora Juliana Rammé informa que irá se abster da 88 

votação deste ponto de pauta, para deixar claro que não tem nenhum interesse pessoal com a 89 

vinda ou não da docente para o curso e que está tranquila pois não tem nenhuma questão ética 90 

que a preocupe. O professor Gabriel mencionou que uma vaga para concurso externo e um 91 

pedido de remoção interna são coisas de naturezas distintas, apontando que existe diferença 92 

entre estabelecer doutorado para uma vaga de concurso, que responde a uma série de 93 

exigências, seja do ponto de vista legal ou dos impactos que a universidade possa vir a ter, para 94 

alguns procedimentos internos, que apresenta uma série de vantagens institucionais, ressaltando 95 

que é importante não confundir essas esferas. O docente ainda coloca que entende não haver 96 

óbice para o colegiado tomar a decisão referente a aprovação ou não da remoção, mas que essa 97 

decisão seja tomada pelo mérito do pedido e do currículo da interessada e não por outras 98 

questões. Após extenso debate o professor Lúcio retira a sua proposta e pede para registrar que 99 

retirada justifica-se a partir da maioria das falas serem contrárias a necessidade de um edital 100 

para a redistribuição interna da vaga em questão. Com a proximidade do teto de horário 101 

estabelecido, às 17 horas votaram entendendo pela aprovação, e que não há problemas éticos na 102 

condução por parte da coordenação anterior, da atual, nem dos membros do colegiado, os 103 

seguintes docentes: Cecilia Maria de Morais Machado Angileli, Gabriel Rodrigues da Cunha, 104 
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Karine Gomes Queiroz, Marcos Eduardo Vitorino e Patrícia Zandonade. Se abstiveram, pela 105 

fala que aventou falta de ética e favorecimento na possível aprovação desta redistribuição 106 

interna os seguintes docentes: Lucio Flavio Gross Freitas, Juliana Rammé e Egon Vetorazzi. 107 

Sendo assim o colegiado aprova a solicitação de redistribuição interna da professora Helena 108 

Fernanda Graf. 2.3 Debate e deliberação sobre correções solicitadas o Regimento Interno 109 

do Colegiado do CAU-UNILA (Processo 23422.001793/2021-22).  Devido ao adiantado da 110 

hora, dezessete horas e vinte e três minutos extrapolando o teto de horário estabelecido, o 111 

professor Lúcio sugeriu que fosse feita uma relatoria do documento recebido pelo DENDC para 112 

que o mesmo fosse aprovado com suas eventuais emendas de maneira única. Assim foi 113 

deliberado pelo colegiado o adiamento deste ponto de pauta para uma nova reunião. Deu-se por 114 

encerrada a reunião às 17 horas e 22 minutos, eu, Rafael Medeiros de Lemos, lavrei esta Ata 115 

que, uma vez aprovada será assinada por mim e pela coordenadora do curso. 116 
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