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ATA Nº 07/2020 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, realizada por videoconferência 

em 20 de novembro de 2020. 
 

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e cinquenta e 1 

quatro minutos obteve-se o quórum mínimo para início da quinta reunião ordinária do Colegiado 2 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 3 

CAU-UNILA, convocada via e-mail institucional em dezesseis de novembro de dois mil e vinte, 4 

e realizada através de videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de 5 

Ensino e Pesquisa – RNP, Comunidade COLEGIADO CAU-UNILA, disponível no endereço 6 

virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela Coordenadora do 7 

Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram virtualmente presentes: Cecília Maria de Morais 8 

Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Juliana Rammé, Karen Julieth 9 

Garcia Galindo, Karine Gomes Queiroz, Leonardo de Assis Saldanha, Márcia Medeiros, Marcos 10 

Eduardo Vitorino da Silva e Patricia Zandonade. O teto máximo da reunião foi sugerido, aprovado 11 

e estabelecido para vinte horas e trinta minutos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Aprovação da ata da 12 

2ª Reunião Ordinária do CAU-UNILA: A respectiva ATA foi aprovada por unanimidade. 1.2. 13 

Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária do CAU-UNILA: A respectiva ATA foi aprovada 14 

por unanimidade. 1.3. Informe da discussão realizada no NDE sobre os turnos do CAU-15 

UNILA: A professora Juliana Rammé comentou sobre a discussão realizada no NDE referente 16 

aos turnos de funcionamento do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unila, explicou que o curso 17 

é considerado integral diurno, nos respectivos turnos de manhã e tarde; lembrou que o NDE é um 18 

órgão consultivo e não deliberativo; que se a discussão de alteração de turno do curso for levada 19 

para o Colegiado, esta não pode ser feita de maneira isolada; que qualquer alteração implicará 20 

em maiores mudanças que devem ser discutidas em revisão do PPC do curso. Informou também 21 

que para o Período Emergencial Especial não há implicações por haver aulas noturnas, bem como 22 

durante o período letivo normal poderá ocorrer até uma certa carga horária fora dos turnos da 23 

manhã e tarde, prevista em normativa. 1.4 Informe sobre a publicização das atas do colegiado 24 

do CAU e os prazos para encaminhamento dos recursos: A presidenta da Colegiado esclareceu 25 

sobre os prazos para recursos das decisões registradas nas Atas das reuniões anteriores do 26 

Colegiado, a partir de sua publicização via e-mail para toda comunidade do CAU-UNILA ou pelo 27 

site do curso: quaisquer recursos serão aceitos para deliberação até quinze dias corridos a partir 28 

de publicização da respectiva Ata, não existindo um formulário específico para tal ação e para 29 

quem desejar interpor recurso deverá fazê-lo enviando o pedido, devidamente justificado, ao e-30 

mail da Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, a saber: 31 

arquitetura.urbanismo@unila.edu.br . 1.5 Informe sobre a finalização das disciplinas no ERE: 32 

A servidora da SAILATIT, Márcia Medeiros, alertou o corpo docente que está ofertando 33 

componentes curriculares no período 2020.5, sobre a necessidade de atendimento do Artigo Treze 34 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila
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da Instrução Normativa Prograd nº05/2020, que regulamenta que o/a “docente que verificar, no 35 

momento da Consolidação do componente que existe(m) discente(s) que não atingiriam os 36 

requisitos para aprovação, informará à Secretaria Acadêmica de Apoio aos Cursos dos 37 

Institutos”, para que a Secretaria de Apoio ao Curso altere o status do/da(s) discente(s) para a 38 

situação “excluído” no SIGAA, em tempo hábil para que o/a docente possa efetuar a consolidação 39 

do respectivo componente, que será no prazo máximo de vinte e três de dezembro de dois mil e 40 

vinte. 1.6. Justificativas de ausência: Juliana Pires Frigo e Lúcio Flávio Gross Freitas, conforme 41 

anexo(s) número quatro desta Ata. Findados os Informes, iniciou-se a discussão do ponto de pauta. 42 

2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 43 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA e as respectivas alterações no PPC 44 

derivadas dessa aprovação (Processo nº 23422.009303/2020-82): As emendas sugeridas 45 

pelos professores Lúcio Flávio Gross Freitas e Marcos Eduardo Vitorino da Silva foram acatadas 46 

pela relatora do processo, professora Juliana Rammé, e após discussão e esclarecimentos de 47 

dúvidas acerca do assunto, a votação foi a seguinte: (i) Emenda nº 01 - Prof. Lúcio: Aprovada 48 

por unanimidade. (ii) Emenda nº 02 - Prof. Lúcio: Aprovada por unanimidade. (iii) Emenda 49 

nº 03 - Prof. Lúcio, com a seguinte complementação/alteração sugerida pelo professor Gabriel: § 50 

2º A banca final de TCC II só poderá ocorrer mediante a apresentação do histórico atualizado 51 

sem nenhum componente curricular, estágio obrigatório e atividades complementares pendentes 52 

para a conclusão do curso. A banca final não poderá ocorrer se o/a discente ficar para exame 53 

nestes componentes curriculares. O parágrafo único foi apenas colocado na Seção III. 54 

Aprovada, com dois votos contrários e oito votos favoráveis. (iv) Emenda nº 04 - Prof. Lúcio: 55 

foi discutida e votada juntamente com a emenda n° 02 proposta pelo professor Marcos Vitorino, 56 

por se tratar do mesmo assunto (v) Emenda nº 01 - Prof. Marcos: Aprovada com oito votos 57 

favoráveis. Nesta votação houve ainda uma abstenção e uma ausência. (vi) Emenda nº 02 - Prof. 58 

Marcos: Aprovação por unanimidade dos presentes, condicionada à apreciação (análise) das 59 

Unidades DEAC e DENDC da Prograd, a ser realizada posteriormente pela coordenação do curso, 60 

via e-mail. Enquanto ocorria a votação individual das emendas, foi necessária a aprovação do 61 

novo teto para às vinte e uma horas, quando a professora Patricia Zandonade precisou se ausentar 62 

devido à compromissos particulares e não participou das três últimas votações. Por fim, ocorreu 63 

a votação da aprovação do Regulamento de TCC do CAU-UNILA com as respectivas 64 

emendas, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Ressalta-se que todas as emendas 65 

citadas serão devidamente anexadas à presente Ata. Nada mais havendo para ser debatido, 66 

encerrou-se a reunião às vinte horas e cinquenta e nove minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente 67 

em Administração, lavrei esta ata, que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do 68 

Colegiado. São anexos desta ata: 1. E-mail com a convocatória para a quinta reunião ordinária 69 

do colegiado; 2. Atas das reuniões anteriores para aprovação; 3. Arquivos referentes ao Processo 70 

nº 23422.009303/2020-82, que trata do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do 71 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA e as respectivas emendas; 4. Justificativas de 72 

ausência e/ou atraso; 5. E-mails de resposta dos discentes para aprovação da presente ATA. 73 

              74 

 Márcia Medeiros   Juliana Rammé 75 

    Secretária        Presidenta 76 
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