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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata  da  1ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  da  Unila,  realizada  por
videoconferência em 04 de março de 2022.

Ao quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas  foi realizada a
primeira chamada para a primeirareunião ordinária 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: Karine Gomes Queiróz, Andréia da Silva
Moassab, Cecilia Maria de Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da
Cunha,  Juliana  Pires  Frigo,  Juliana  Rammé, Marcos  Eduardo  Vitorino  da  Silva, Patricia
Zandonade, Rafael Veronese e Selma Passos Cardoso. Tendo início a reunião as treze horas e
trinta e um minutos

1.  EXPEDIENTE: 1.1-  Justificativas de ausência: Não houveram justificativas de ausências
1.2- Informes. A coordenadora Karine iniciou os informes com informações sobre a disciplina
América: Colonização e Resistência, seguindo os informes com a atualização sobre o panorama
das salas de aula no Barrageiros.  2. ORDEM DO DIA: 2.1 - Pedido da Coordenação de
Curso para recomposição do Colegiado como método de contagem da representação das
categorias segundo o documento assinado em Dezembro. Ponto de pauta retirado em virtude
de  solicitação  da coordenação  .2.2-  Apoio  do  Colegiado  do  Curso  de  Arquitetura  e
Urbanismo ao  tombamento  do  Bosque  Guarani,  solicitado  pelo  CDHMP  A professora
Andréia inicia colocando a importância que o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unila apoie
os movimentos na cidade que estão lutando pela preservação do Bosque Guarani como espaço
público. Tendo como proposição ao colegiado a publicação de uma nota pública redigida pelas
docentes Andréia da Silva Moassab, Juliana Rammé e Patrícia Zandonade juntando esforços
para  preservação da  área  como espaço verde municipal.  O colegiado pontua  no debate  ser
importante tratar o Bosque como área de interesse coletivo e interesse ambiental, como espaço
púbico  e  de  qualidade  de  acesso  livre  e  gratuito  tendo  em vista  a  prioridade  do  tema  no
momento, e que junto ao mesmo, se pense em outras áreas públicas como a foz do rio Monjolo,
a  borda  do  Rio  Paraná,  que  devem  ser  mapeadas  e  protegidas  pelo  interesse  público.  O
colegiado aprovou a proposição da prof; Andréia por dez votos a favor. A professora Andréia
Moassab passou a presidir a reunião em virtude de problemas de conexão com a internet da
professora Karine Queiroz a partir das quatorze horas e trinta e dois minutos.  2.3- Votação
sobre o retorno do período letivo em horário Vespertino.  A professora Andréia chama a
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atenção para alterações no turno do curso são alterações de PPC e devem seguir alguns ritos; o
colegiado pode definir um turno preferencial, sobretudo para as turmas a partir do 5o semestre,
mas que pode ser difícil encaixar num único turno todas as disciplinas dos primeiros semestres
e que, inclusive, não dependem do curso, como CCE. Ponto de pauta foi retirado para melhor
apreciação futura. 2.4 - Resultados de pesquisa sobre consulta estudantil para o retorno das
aulas presenciais  O discente Rafael Veronese inciou apresentando os dados da consulta  que
perguntou aos discentes se retornariam a Foz do Iguaçu, caso o retorno as aulas presenciais
fosse aprovado. O documento mostra a taxa de intenção de retorno, bem como as justificativas
e  dificuldades  da  comunidade discente  inerentes  a  esse retorno as  atividades  presencial  no
curso.Destaca-se questões quanto à precariedade do ensino remoto para o processo de ensino e
aprendizagem, bem como, as questões de saúde e financeiras dos estudantes relativas a previsão
de  um  possível  retorno  híbrido.  A professora  Andréia  Moassab  sugere  ao  corpo  discente
encaminhar  o  documento  às  instâncias  superiores  cobrando  respostas  para  muitos  dos
problemas  levantados.  A  professora  Karine  retornou  a  conexão  às  quinze  horas.  Por
unanimidade o colegiado parabeniza os e as discentes e toma ciência do relatório apresentado
e o considerará em suas decisões sobre o retorno presencial. 2.5- Posicionamento do colegiado
em resposta ao ILATIT,  definindo a oferta dos componentes que serão ministrados de
forma remota e/ou presencial para o próximo período letivo regular. O colegiado teve um
amplo  debate  sobre  as  questões  sanitárias,  logísticas  e  pedagógicas  dos  ensinos  híbrido  e
remoto, suas vantagens e desvantagens. Encaminhando  para votação a pauta em duas partes:
2.5.1. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unila atenderá os conteúdos pedagógicos no
semestre 2021.9 de maneira híbrida ou remota?  Foi aprovado por  unanimidade, estando
ausente da votação os membros: Andréia Moassab, Gabriel Rodrigues e Patrícia Zandonade.
2.5.2. Após a aprovação do ensino híbrido para o período letivo de 2021.9 no curso de
arquitetura e urbanismo, foi colocado em votação os seguintes encaminhamentos:  1. O
curso poderá ofertar todos os seus componentes curriculares nas modalidades de ensino remota,
presencial e híbrida para no período letivo 2021.9 2. As disciplinas ministradas por docentes
substitutos  devem ser  preferencialmente  remotas;3.  Cada  turma  deve  ter  pelo  menos  duas
disciplinas remotas, para que todos os estudantes possam dar continuidade aos seus estudos;4.
De preferência que as disciplinas teóricas sejam as escolhidas para o ensino remoto; 5. De
preferência que as disciplinas práticas sejam as escolhidas para o ensino híbrido ou presencial;
6. A coordenação, com auxilio do corpo docente, se compromete em compilar os horários com
as definições das modalidades de ensino de cada componente curricular para pautar na próxima
reunião do colegiado.  O encaminhamento foi aprovado por unanimidade estando ausente da
votação os membros: Andréia Moassab, Gabriel  Rodrigues e Patrícia Zandonade.Nada mais
havendo para ser deliberado, a reunião foi encerrada às dezessete horas e  cinquenta e nove
minutos. Eu, Rafael Medeiros de Lemos, Assistente em Administração, secretariei a reunião e
lavrei a presente ata,  que foi lida ao final desta reunião e que será assinada por mim e  pelos
membros presentes no SIPAC.

São  anexos  desta  ata: 1. E-mail  com  a  convocação  para  a  décima  reunião  ordinária  do
colegiado CAU-UNILA;  2. Informe CDHMP 3. Consulta estudantil para o retorno das aulas
presenciais 4. Proposta da coordenação sobre as formas de ensino do semestre 2021.9 5. Ofício
16/2022 ILATIT 6. Ofício 18/2022 ILATIT com anexos 7. Relação atualizada de membros do
colegiado de Arquitetura e Urbanismo. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 05/03/2022 16:33 )
ANDREIA DA SILVA MOASSAB
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2942304

 (Assinado digitalmente em 05/03/2022 07:38 )
CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO ANGILELI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2144173

 (Assinado digitalmente em 08/03/2022 18:08 )
EGON VETTORAZZI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1084069

 (Assinado digitalmente em 07/03/2022 18:59 )
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CAU (10.01.06.04.04.03.01)

Matrícula: 1838951

 (Assinado digitalmente em 05/03/2022 00:09 )
JULIANA PIRES FRIGO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2145281

 (Assinado digitalmente em 07/03/2022 12:35 )
JULIANA RAMME

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CITAD (10.01.06.04.04.03)

Matrícula: 2201741

 (Assinado digitalmente em 05/03/2022 13:37 )
KARINE GOMES QUEIROZ

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CAU (10.01.06.04.04.03.01)

Matrícula: 1331525

 (Assinado digitalmente em 06/03/2022 23:47 )
MARCOS EDUARDO VITORINO DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2141770

 (Assinado digitalmente em 29/03/2022 16:51 )
PATRICIA ZANDONADE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1039900

 (Assinado digitalmente em 07/03/2022 13:37 )
RAFAEL MEDEIROS DE LEMOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILATIT (10.01.06.04.04.09)

Matrícula: 2129830

 (Assinado digitalmente em 05/03/2022 11:32 )
SELMA PASSOS CARDOSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2367286

 (Assinado digitalmente em 04/03/2022 19:23 )
RAFAEL VERONESE DE SOUZA

DISCENTE

Matrícula: 2018101130013581

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 1 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 04/03/2022

verificação: 8d7c94c229

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



