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Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo

ATA Nº 09/2021

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata  da  7ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  Unila,  realizada  por
videoconferência em 10 de setembro de 2021.

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos foi realizada a primeira chamada para a sétima reunião ordinária  do Colegiado do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
CAU-UNILA, convocada via e-mail institucional em trinta e um de agosto de dois mil e vinte e
um, 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.  Não obtendo o quórum necessário para realizar a reunião, ela foi cancelada às
catorze horas. Seguindo as orientações do Regimento de Reuniões do CAU-UNILA, aprovado
na reunião colegiada do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, foi efetuada uma
segunda chamada para a sétima reunião ordinária do Colegiado do CAU-UNILA, convocada
formalmente via  e-mail  institucional em seis de setembro de dois mil e vinte e um, para ser
realizada no dia  dez do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas,
através de videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa  –  RNP,  disponível  no  endereço  virtual
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila,  na  Comunidade  COLEGIADO
CAU-UNILA  e  presidida  pela  Coordenadora  Pro  Tempore do  Curso  de  Arquitetura  e
Urbanismo,  professora Karine Gomes Queiroz.  Havendo a  terceira  chamada no dia  dez de
setembro à oito horas e três minutos. Nesta terceira chamada estiveram virtualmente presentes
na reunião: Karine Gomes Queiroz, Lúcio Flávio Gross Freitas, Juliana Ramme e Selma Passos
Cardoso. O teto máximo da reunião foi votado e estabelecido para dez horas e trinta minutos.1.
EXPEDIENTE:  1.1.  Justificativas  de  ausência: Professor  Egon  Vettorazzi  não  pôde
participar  da  reunião  por  problemas  técnicos  com a internet.  Gabriel  Rodrigues  da  Cunha,
Márcia Medeiros, Marcos Eduardo Vitorino da Silva e Patricia Zandonade, conforme anexo
número cinco desta Ata. A reunião teve início com a inversão do ponto de pauta, conforme
solicitação do professor Lúcio. 2. ORDEM DO DIA:2.2. Debate e deliberação sobre Parecer
do  Professor  Lúcio  Freitas  acerca  de  correções  solicitadas  no  Regimento  Interno  do
Colegiado do CAU-UNILA (Processo 23422.001793/2021-22):  A discussão desse ponto de
pauta iniciou com a leitura da relatoria final, posterior à análise do Departamento de Normas
Desenvolvimento Curricular – DENDC, do Regimento Interno do Colegiado de CAU-Unila,
apresentada  pelo  professor  Lucio  Flávio  Gross  Freitas.  Após  a  apresentação da  relatoria,  e
debate ponto-a-ponto, foi dado o encaminhamento de votação para aprovação da relatoria. Na
sequência, o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade entre os presentes na reunião.2.1.
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Aprovação de Planos de Ensino de disciplinas CAU/UNILA semestre 2020.9:  Após breve
debate sobre o ponto de pauta, e o número de membros presentes, foi votada a aprovação dos
Planos de Ensino de disciplinas CAU/Unila semestre 2020.9 (em bloco) da seguinte maneira:
Karine, Juliana e Selma aprovaram os planos e houve a abstenção de voto do professor Lúcio.
2.3. Recomposição do Colegiado: Pedido de saída do Professor Lúcio Flávio Gross Freitas,
em razão  de  qualificação  sem afastamento  e  entrada  da  professora  Celine  Veríssimo
(confirmada  por  Ata  04/2021  -  ver  linha  57  do  anexo): O  pedido  foi  aprovado  por
unanimidade entre  os  presentes  na  reunião.  Ressalta-se que a  entrada da professora Celina
Felicio Verissimo no colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo já havia sido devidamente
aprovada na terceira reunião ordinária deste colegiado do CAU-UNILA, ocorrida em vinte e
oito de abril de dois mil e vinte e um, conforme ATA Nº 04/2021, anexada aos documentos da
presente ata. 2.4. Indicação de nova Coordenação de Estágio Supervisionado: A professora
Juliana  colocou que  não se candidataria  para  esta  coordenação por  estar  ocupando a  vice-
coordenação do CITAD. Diante da presença de quórum reduzido o encaminhamento realizado
pelo professor Lúcio Flávio foi de permanecer na coordenação até o final do semestre letivo, ou
seja,  até  o  dia  11/10/2021. Encaminhamento  que  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
presentes.2.5 Pedido de entrada no colegiado do servidor técnico administrativo Rafael
Medeiros de Lemos, e a saída da servidora Márcia Medeiros.  O pedido foi aprovado por
unanimidade entre os presentes na reunião. Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião
foi encerrada às dez horas e cinquenta minutos. Eu, Rafael Medeiros de Lemos, Assistente em
Administração, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela
presidente do Colegiado.  São anexos desta ata: 1. E-mail  com a convocação para a sétima
reunião  ordinária  do  colegiado  CAU-UNILA;  2. Versão  do  Regimento  Interno  do  CAU-
UNILA,  após  parecer  do  DENDC; 3. Relatoria  do  Regimento  Interno  do  CAU-UNILA,
considerando o parecer do DENDC, elaborada pelo professor Lucio Flávio Gross Freitas;  4.
Cópia  da  Ata  Nº  04/2021;  5. Justificativas  de  ausência.  Os  Planos  de  Ensino de  todos  os
componentes curriculares ofertados pelo curso de Arquitetura e Urbanismo no período letivo de
2020.9,  foram  disponibilizados  para  consulta  via  e-mail  institucional,  acessando  o  link:
https://drive.google.com/drive/folders/1IB3PXDB4cEYsMmhztiMtocbSB5M4f5og?usp=sharing .

 
Rafael Medeiros de Lemos      Karine Gomes Queiroz
   Secretário         Presidenta
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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº Ata 7ª reunião Ordin/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 24) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/12/2021 15:23 )
JULIANA RAMME

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2201741

 (Assinado digitalmente em 29/12/2021 12:13 )
KARINE GOMES QUEIROZ

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAU (10.01.06.04.04.03.01)

Matrícula: 1331525

 (Assinado digitalmente em 29/12/2021 15:17 )
LUCIO FLAVIO GROSS FREITAS
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2145225

 (Assinado digitalmente em 30/12/2021 11:10 )
RAFAEL MEDEIROS DE LEMOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2129830

 (Assinado digitalmente em 27/12/2021 23:07 )
SELMA PASSOS CARDOSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2367286
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, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de24 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 27/12/2021

verificação: 2562c7d8ca
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