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ATA Nº 12/2021

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata  da  10ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  Unila,  realizada  por
videoconferência em 03 de dezembro de 2021.

Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às  treze  horas e trinta
minutos foi realizada a primeira chamada para a décima 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 dez de novembro 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 havendo quórum, foi realizada a segunda chamada às quatorze horas. Estiveram
presentes os seguintes membros: Karine Gomes Queiróz, Cecilia Maria de Morais Machado
Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Juliana Pires Frigo, Lúcio Flávio Gross
Freitas, Marcos  Eduardo  Vittorino, Patricia  Zandonade,  Rafael  Veronese  e Selma  Passos
Cardoso. Tendo início a reunião as quatorze horas e dez minutos

1. EXPEDIENTE: 1.1.  Justificativas de ausência: A professora Juliana Rammé justificou sua
ausência  devido a  sua  convocação e  participação na  reunião  do CONCIDADES,  conforme
relato por e-mail.  1.2 Informes. A coordenadora Karine iniciou os informes com a notícia da
publicação no Diário Oficial do dia vinte e quatro de novembro, iniciando no dia vinte oito de
novembro o exercício da professora Vanessa  Machado ampliando assim o corpo docente do
curso. Seguiu com a palavra a coordenadora, dando informe sobre o pedido de afastamento do
professor Lúcio  Flávio  Freitas  Gross  Freitas,  e  que  em breve  haverá  nova  convocação  de
colegiado, assim que houver um relator para o processo. Prof. Lúcio pede a palavra e questiona
se está sendo seguido o regimento do colegiado, Karine responde que a convocação da reunião
de colegiado foi realizada no dia 29/11/2021 e que o tema do processo de afastamento do Prof
Lúcio foi feito pedido para inclusão na pauta no dia 30/11/2021, deste modo não estava inscrito
como pauta por ter chegado após a convocação e na quarta feira 01/12/2021 o tema foi incluído
como informe. É portanto nesse sentido que a docente responde que está sendo respeitado o
regimento pois a solicitação ocorreu após a convocação. A docente ressalta ainda que o tema em
informe não suscita  debate  e  apenas  a  exposição,  de modo que  foi  facultada  a  palavra  ao
docente  interessado.  A  Coordenação  pró-tempore  reitera  que  não  existe  divergência  do
regimento aprovado.  Professor Lúcio retoma a palavra e coloca que o eixo de tecnologia foi
fomentado a responder a coordenação sobre a não oferta  da disciplina Canteiro Experimental
IV, e nesse sentido, o professor pede que se faça a socialização da resposta para os demais
membros do colegiado, e ressalta que na sua visão o regimento não está sendo seguido. A
professora Karine contrapõe que haverá reunião extraordinária, a ser convocada para o dia 17
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de dezembro, com dois pontos de pauta já inclusos: 1) o processo de afastamento do professor
Lúcio. 2) A devolutiva do eixo de tecnologia para a coordenação de Arquitetura.  2. ORDEM
DO DIA: 2.1 Aprovação dos planos de Ensino do semestre 2021.6 A professora Karine faz
apresentação do ponto de pauta,  colocando a importância  dos  planos que encontram-se em
anexos no e-mail de convocação, apresentando também os prazos a serem cumpridos junto a
Pró-reitoria de graduação. O colegiado aprovou os planos por unanimidade. 2.2 . Relatoria do
pedido de afastamento Pós-doc Profa. Patricia Zandonade, processo 23422.019922/2021-
98.  A Prof.  Selma  Passos  Cardoso,  deu  início  a  apresentação  da  relatoria,  que  tem como
proposta  de  conclusão  a  aprovação  do  afastamento  por  parte  do  colegiado  de  curso
acompanhada do compromisso de reposição e distribuição de encargos do docente solicitante
entre o corpo docente do curso quando, ou enquanto para vaga não for contemplado(a) docente
substituto(a). Seguiu-se a discussão de como e qual seria o melhor encaminhamento para a
solicitação  da  professora  Patrícia,  bem  como  a  respeito  dos  regramentos  e  editais  de
afastamento da PROGEPE. Sendo definido como encaminhamento a votação da relatoria com
alguns ajustes sugeridos pelos membros do colegiado e acatados pela relatora (conforme anexo
4 desta ata). A mesma foi aprovada com nove votos favoráveis, e a abstenção da professora
Patrícia, interessada e objeto do processo. 2.3 Pedido quebra co-requisito Urbanismo V.  A
professora Karine inicia  apresentação da pauta,  na sequência a  prof.  Patricia explica que a
solicitação de quebra de pré-requisito parte do fato de esta ser a única disciplina que ficou sem
definição exata de como será substituída em 2022 a partir da aprovação da sua licença para
estágio pós-doutoral. A docente indica que com a identificação, partilhada pelas docentes do
eixo de urbanismo, do ganho pedagógico para as turmas nas disciplinas de urbanismo sem co-
requisitas, o pedido se fundamenta criando a possibilidade de ofertá-la em situações adaptáveis
ao contexto do corpo docente e discente, seja período de férias antes da licença ou em semestre
alternado ao da disciplina a que se vinculava como co-requisita,  ou ainda ofertada em ano
posterior ao da licença. O colegiado salientou no entanto que a oferta adiantada da disciplina
sugerida pela  professora Patricia acarretaria mais precariedade ao trabalho docente. Optou-se
por votar simplesmente a quebra de pré-requisito para a próxima oferta, como indica a pauta,
pois a oferta ou grade de atribuição não estava em ponto de pauta e será objeto de discussão em
momento adequado. O encaminhamento para o ponto foi a votação da quebra de co-requisito
para  a  próxima  oferta  de  Urbanismo  V,  sendo  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade. 2.4
Aprovação  de  Vídeos  para  o  CANAL do  CAU-UNILA.  Foi  postergada  para  próximas
reuniões  frente  ao  preenchimento  de  formulário  próprio.  Nada  mais  havendo  para  ser
deliberado, a reunião foi encerrada às dezessete horas e dezoito 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  décima  reunião  ordinária  do
colegiado  CAU-UNILA;  2. Justificativas  de  ausência.  3.  Os  Planos  de  Ensino  2021.6  4.
Relatoria  do  pedido  de  afastamento  Pós-doc  Profa.  Patricia  Zandonade,  processo
23422.019922/2021-98.

        

Rafael Medeiros de Lemos      Karine Gomes Queiroz
         Secretário            Presidente/a
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 28/12/2021 19:18 )
CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO ANGILELI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2144173

 (Assinado digitalmente em 28/01/2022 08:30 )
EGON VETTORAZZI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1084069

 (Assinado digitalmente em 02/01/2022 09:57 )
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1838951

 (Assinado digitalmente em 28/12/2021 15:14 )
JULIANA PIRES FRIGO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2145281

 (Assinado digitalmente em 29/12/2021 12:17 )
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 15:21 )
LUCIO FLAVIO GROSS FREITAS
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2145225

 (Assinado digitalmente em 26/01/2022 12:38 )
MARCOS EDUARDO VITORINO DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2141770

 (Assinado digitalmente em 29/12/2021 07:25 )
PATRICIA ZANDONADE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1039900

 (Assinado digitalmente em 03/02/2022 14:14 )
RAFAEL MEDEIROS DE LEMOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2129830

 (Assinado digitalmente em 29/12/2021 20:26 )
SELMA PASSOS CARDOSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2367286

 (Assinado digitalmente em 03/02/2022 14:50 )
RAFAEL VERONESE DE SOUZA

DISCENTE

Matrícula: 2018101130013581
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