
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo

ATA Nº 13/2021

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata  da  11ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  Unila,  realizada  por
videoconferência em 17 de dezembro de 2021.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às  treze  horas e
quarenta minutos foi realizada a primeira chamada para a décima primeira 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 treze de dezembro 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. Estiveram presentes os seguintes membros: Karine Gomes Queiróz, Cecilia Maria de
Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha,  Juliana Pires Frigo,
Juliana Rammé, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vittorino, Patrícia Zandonade,
Rafael Veronese de Souza e Selma Passos Cardoso.  O teto máximo da reunião foi votado e
estabelecido para dezessete horas. 1. Expediente: 1.1 Justificativas de ausências: Não houve
justificativas  de  ausências 1.2.  Informes  Coordenação:  Foi  realizado  o  informe  da
coordenação  sobre  problemas  com  o  e-mail  do  curso,  devido  ao  enchimento  do  correio
eletrônico, o qual o chamado a T.I. foi realizado e o problema está sendo sanado. A coordenação
informou  da  nova  tentativa  de  oferecer  a  disciplina  América,  Colonização,  Invasão  e
Resistências,  a  justificativa  está  na  ata  da  nona  reunião  ordinária;2.  Ordem  do  dia:  2.1
Atribuição da componente Canteiro Experimental IV à professora Vanessa Machado em
regime condensado para o período 2021.6,  em atendimento à turma de formandos:  A
professora Karine iniciou o ponto de pauta apresentando a solicitação da turma de formandos
para a atribuição do componente. A coordenadora salientou que a entrada em exercício da prof.
Vanessa Machado no dia 01 de dezembro de 2021 atende aos requisitos da IN PROGRAD nº
04/2021  possibilitando a atribuição do componente extemporâneo em regime condensado no
período 2021.6. O representante discente Rafael Veronsese de Souza ressaltou a importância da
atribuição da disciplina para a formação dos alunos ainda no período. O ponto foi votado pelo
colegiado e  aprovado por unanimidade  ;2.2.  Relatoria e aprovação de Afastamento para
doutoramento  Prof.  Lúcio  Freitas  processo  N°23422.020558/2021-95 O  prof.  Marcos
Eduardo Vittorino iniciou tecendo um breve histórico do processo e apresentando sua relatoria.
Destaca  no  histórico  que  o  docente  participa  desde  2019  do  programa  de  pós-graduação,
inicialmente  como  aluno  especial  e  posteriormente  como  aluno  regular,  e  desde  então
desenvolve as atividades da pós-graduação concomitante com as suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Destaca ainda que o docente foi aprovado no edital para afastamento no
início de 2021, porém não solicitou o seu afastamento durante o ano de 2021 preocupado com a
sobrecarga dos colegas no retorno das aulas no período remoto. O relator ressalta que, não há
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nenhum impedimento  legal  para  o  afastamento  do  prof.  Lúcio.  Sendo assim,  o  parecer  da
relatoria é favorável ao afastamento. A professora Juliana Rammé menciona que como já foi
discutido em outros momentos, o curso tem o entendimento de que quem pedir afastamento
para doutorado ou pós doutorado fica subentendido que será aprovado, uma vez que nunca
discutimos critérios para aprovar ou não estes afastamentos e que a carga horária  deve ser
dividida entre todos os colegas do curso, como vem sendo feito para os demais pedidos de
afastamentos para doutorado e pós-doutorado já aprovados neste colegiado. Ainda, a docente
destaca que o que o colegiado tem feito  é colocar  que todo corpo docente assume a carga
horária do professor/a afastado/a, sem destacar nomes e como os pedidos de afastamento tanto
da professora Patrícia Zandonade, quanto do professor Lúcio Freitas foram encaminhados em
processos  muito  semelhantes,  o  colegiado  deve  seguir  o  mesmo encaminhamento.  O Prof.
Lúcio Freitas e Juliana Frigo, interessado no processo e cônjuge respectivamente, solicitam o
registro  de  seus   impedimentos  de  votação segundo  a  RESOLUÇÃO  Nº  42,  DE  07  DE
DEZEMBRO DE 2021 -  Regimento  Interno do Instituto  Latino-Americano de  Tecnologia,
Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana-ILATIT. Na
qual fica “vedado o voto de qualquer membro em assuntos de seu interesse individual ou
de seu cônjuge, de seu companheiro (a), ou de seu parente colateral até o terceiro grau por
consanguinidade ou afinidade”. O colegiado aprovou por nove votos, com o 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).2.3 Aprovação de
afastamento  para  tratar  de  interesses  pessoais  Prof.  Celina  Veríssimo,  ainda  sem  nº
processo, relatoria da professora Cecilia Maria de Morais Machado Angileli. A professora
Karine franqueou a palavra a  professora Cecília  para apresentação da sua relatoria  sobre o
pedido de afastamento da professora Celina, realizado  através de requerimento no dia 06 de
dezembro de 2021. Estando de acordo com as orientações internas da universidade, a relatoria
decidiu  no seu parecer  favorável ao  pedido de afastamento.  O debate nos  dois  pedidos  de
afastamento seguiu a compreensão do curso estruturado em eixos de especialidade e deu realce
a  percepção  presente  nas  recentes  reuniões  de  colegiado  na  absorção  das  demandas  dos
docentes por afastamento como um direito. Após longa discussão acerca dos afastamentos no
curso e afim de subsidiar a deliberação sobre o ponto de pauta em questão, o Professor Lúcio
Freitas  sugere  o  registro  em  ATA de  que  nenhum  tipo  de  afastamento  venha  mudar  o
entendimento já amadurecido deste colegiado sobre os afastamentos para qualificações futuras,
doutoramento e pós doutoramento.   Considerando as discussões geradas após tal solicitação, a
presidente  da  reunião  submete  a  proposta  ao  parecer  da relatora,  que  manifesta  o  aceite  e
incorpora o texto na conclusão da relatoria. Devido ao avançar do tempo um novo teto das
18hs, foi aprovado pelo colegiado. Seguindo o debate encaminhou-se a votação no colegiado,
que aprovou por nove votos, e registrando-se as abstenções dos professores Gabriel Rodrigues
da Cunha e Juliana Rammé. A professora Juliana Rammé menciona que gostaria de deixar claro
que se absteve porque acha que o curso precisaria avançar em alguns debates que não foram
realizados e isso nada tem a ver com o mérito do pedido da docente.  O professor Gabriel
Rodrigues se abstém não por ser contrário ao pedido de afastamento da professora, apenas não
concorda com a inclusão, na votação, de texto que solicita a manutenção das atuais práticas
decisórias de afastamento docente em nosso colegiado. Como membro da Comissão Superior
de ensino e relator da revisão da norma de afastamento da Unila, prefere estar aberto a revisões
de práticas  estabelecidas até  o momento,  se necessário for,  para a  melhor  condução destes
pedidos de afastamento. Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião foi encerrada às
dezoito horas e dez 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 primeira reunião ordinária 
do colegiado CAU-UNILA; 2. Carta dos formandos solicitando a oferta de Canteiro Experi-
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mental IV 3. Resposta do Eixo de Instrumentação Técnica acerca da oferta de Canteiro Experi-
mental IV. 4. Manifestação da coordenação sobre Canteiro Experimental IV 5.  Relatoria do pe-
dido de afastamento para Doutorado Prof. Lúcio Flávio Freitas Gross processo 
N°23422.020558/2021-95. 6. Relatoria da professora Cecilia Maria de Morais Machado Angile-
li sobre o afastamento da professora Celina Veríssimo.  

Rafael Medeiros de Lemos      Karine Gomes Queiroz
   Secretário         Presidenta
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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 17/12/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 29/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/02/2022 07:43 )
CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO ANGILELI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2144173

 (Assinado digitalmente em 09/02/2022 16:25 )
EGON VETTORAZZI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1084069

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 16:14 )
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1838951

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 17:39 )
JULIANA PIRES FRIGO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2145281

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 18:58 )
JULIANA RAMME

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2201741

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 16:45 )
KARINE GOMES QUEIROZ

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAU (10.01.06.04.04.03.01)

Matrícula: 1331525

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 16:28 )
LUCIO FLAVIO GROSS FREITAS
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2145225

 (Assinado digitalmente em 08/02/2022 15:24 )
MARCOS EDUARDO VITORINO DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2141770

 (Assinado digitalmente em 09/02/2022 15:32 )
PATRICIA ZANDONADE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1039900

 (Assinado digitalmente em 09/02/2022 14:49 )
RAFAEL MEDEIROS DE LEMOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2129830

 (Assinado digitalmente em 08/02/2022 09:21 )
SELMA PASSOS CARDOSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2367286

 (Assinado digitalmente em 07/02/2022 16:14 )
RAFAEL VERONESE DE SOUZA

DISCENTE

Matrícula: 2018101130013581

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de29 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 07/02/2022

verificação: cef45b40d5

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

