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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 

videoconferência em 27 de novembro de 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta e três 1 
minutos obteve-se o quórum mínimo para início da terceira reunião extraordinária do Colegiado do Curso 2 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, CAU-UNILA, 3 
convocada via e-mail institucional em vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, e realizada através 4 
de videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, 5 
dentro da Comunidade denominada COLEGIADO CAU-UNILA, disponível no endereço virtual 6 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela Coordenadora do 7 
Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram virtualmente presentes: Andreia da Silva Moassab, Cecília 8 
Maria de Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Julia Lima da Silva, 9 
Juliana Rammé, Karine Gomes Queiroz, Leonardo de Assis Saldanha, Márcia Medeiros, Marcos Eduardo 10 
Vitorino da Silva, Patricia Zandonade e Selma Passos Cardoso. O teto máximo da reunião foi sugerido e 11 
estabelecido para vinte e uma horas. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: Juliana Pires 12 
Frigo e Lúcio Flávio Gross Freitas, conforme anexo(s) número quatro desta Ata. Imediatamente após os 13 
informes, foi iniciada a discussão dos pontos de pauta. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Recurso ao ponto de 14 
pauta “2.3 Que a data para as próximas reuniões de Colegiado do CAUUNILA, no período do ERE, 15 
sejam realizadas em período noturno e em dias em que não há aulas de Arquitetura e Urbanismo”, 16 
deliberado na 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, realizada 17 
por videoconferência em 19 de outubro de 2020: A professora Cecília Maria de Morais Machado 18 
Angileli apresentou recurso ao ponto de pauta supracitado, solicitando que seja reavaliada a decisão do 19 
colegiado descrita na Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do CAU-UNILA, que trata sobre as 20 
reuniões de Colegiado durante período de Ensino Remoto Emergencial, onde foi decidido que elas serão 21 
realizadas no período noturno e em dias em que não haverá aulas do curso de Arquitetura e Urbanismo. 22 
Para a docente, a revisão se faz necessária pois: “1º) ao contrário do que foi debatido em 19 de outubro 23 
de 2020, teremos muito mais reuniões do que as previstas inicialmente; 2º) atualmente temos uma 24 
sobrecarga de trabalho que já se faz diluída nos três períodos manhã/tarde/noite, nas áreas de pesquisa, 25 
ensino e extensão, processo que não podemos naturalizar visto que muitos de nós temos filhos pequenos; 26 
3º) teremos pautas importantes para serem debatidas no Colegiado, e sem essa revisão de horários 27 
poderemos ter um esvaziamento das reuniões”. Após discussão, com a apresentação de argumentos e 28 
esclarecimentos de dúvidas acerca do assunto, a votação para que as reuniões do Colegiado do CAU-29 
UNILA retornem para o período diurno foi a seguinte: Aprovada, com quatro abstenções e oito votos 30 
favoráveis. Finalizando a votação do primeiro ponto da pauta, iniciou-se imediatamente a discussão do 31 
segundo ponto. 2.2 Redistribuição do professor Leonardo dos Passos Miranda Name (Processo nº 32 
23422.013739/2020-08): O professor Leonardo enviou uma carta com exposições pessoais sobre seu 33 
pedido de redistribuição, que foi lida pela presidenta do Colegiado. Em continuação, a professora Juliana 34 
leu o e-mail enviado pelo professor Lucio Flávio Gross Freitas, que devido à impossibilidade de participar 35 
da reunião e/ou encaminhar emendas ao Processo 23422.013739/2020-08, por este não possuir relatoria, 36 
ele “solicita que os pontos a seguir sejam debatidos e que os encaminhamentos e respostas aos 37 
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questionamentos levantados sejam registrados em ata. São eles: “(1) Considerando que a contrapartida 38 
da redistribuição do Professor Leonardo Name é um código de vaga, este Colegiado tem a garantia de 39 
que esta vaga permanece em nosso curso?; Se sim: (2) Considerando que a contrapartida da 40 
redistribuição do Professor Leonardo Name é um código de vaga oriunda de Vacância por aposentadoria 41 
da UFBA (pág. 3 do processo 23422.013739/2020-08), quando o curso poderá encaminhar o processo de 42 
abertura de concurso para o provimento desta vaga?; (3) Qual o impacto da Lei Complementar nº 173 43 
de 2020, no provimento imediato deste código de vaga oriunda de Vacância por aposentadoria da 44 
UFBA?”; Além disso, o professor Lucio apresentou as seguintes considerações: “(4) Considerando o 45 
mencionado a pouco tempo por e-mail pelo Professor Leonardo acerca da atuação X área/subárea de 46 
concurso, bem como mencionado/registrado em reuniões de colegiado; Considerando a resposta da 47 
PROGRAD sobre a obrigação da atuação docente em disciplinas fora da subárea de concurso; 48 
Considerando o §1º do Art 166 da RESOLUÇÃO COSUEN N° 07 DE 23 DE JULHO DE 2018 – Normas 49 
da Graduação que ‘O docente só ficará obrigado a lecionar componentes curriculares pertencentes à 50 
subárea de conhecimento prevista em seu concurso de admissão na UNILA (ou outra IES, no caso de 51 
redistribuição e/ou vacância) e/ou área de concentração do curso correspondente à sua maior titulação’; 52 
Considerando que o Professor Leonardo Name é o único concursado para a sua subárea, a questão é: 53 
Quem irá ministrar as suas disciplinas específicas, enquanto não ocorrer o provimento de sua vaga? Ou 54 
o Colegiado vai deliberar pela possibilidade de as disciplinas específicas da subárea do docente não 55 
serem ofertadas até que ocorra a abertura do concurso?”. Antes de iniciar as discussões, a presidenta 56 
realizou ainda a leitura do Memorando Eletrônico nº 20/2020 – PROADGP, enviado ao curso pelo Pró-57 
Reitor da PROGEPE, contendo as respostas aos diversos questionamentos feitos pela Coordenação de 58 
curso sobre concurso docente e a distribuição das vagas. A coleta de informações sobre o tema, realizada 59 
pela Coordenação do Curso, contribuiu para esclarecer a situação atual quanto ao preenchimento das vagas 60 
docentes e os desafios que serão enfrentados pelo curso após a redistribuição do professor Leonardo Name. 61 
Por fim, após as reflexões compartilhadas, ocorreu a votação para que o Colegiado do CAU-UNILA 62 
referende o pedido de redistribuição do docente Leonardo dos Passos Miranda Name, o qual foi aprovado 63 
por unanimidade dos participantes. O professor Egon Vettorazzi alertou sobre a necessidade de julgar 64 
todos os (possíveis) casos (futuros) de redistribuição sempre da mesma forma isonômica, o que foi 65 
corroborado pelos docentes Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Gabriel Rodrigues da Cunha e 66 
Karine Gomes Queiroz. Nada mais havendo para ser debatido, encerrou-se a reunião às vinte e uma horas 67 
e cinquenta e dois minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que será 68 
assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 1. E-mail, 69 
convocatória e convite para a terceira reunião extraordinária do colegiado CAU-UNILA; 2. Recurso 70 
apresentado pela professora Cecília Maria de Morais Machado Angileli. 3. Cópia do Processo nº 71 
23422.13739/2020-08, que trata da redistribuição do professor Leonardo dos Passos Miranda Name; 4. 72 
Justificativas de ausência e/ou atraso; 5. Carta do professor Leonardo dos Passos Miranda Name, lida na 73 
reunião; 6. Memorando Eletrônico nº 20/2020 – PROADGP; 7. Aprovação discente da presente ATA, 74 
recebidas via e-mail. 75 
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