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6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 
videoconferência em 16 de dezembro de 2020. 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e 1 
cinco minutos obteve-se o quórum mínimo para início da sexta 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 onze de dezembro de dois mil e vinte, e 4 
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: Andreia da Silva Moassab, 8 
Egon Vettorazzi, Gabriele do Rosário Landim, Julia Lima da Silva, Juliana Rammé, Juliana Pires 9 
Frigo, Karin Julieth Garcia Galindo, Leonardo de Assis Saldanha, Márcia Medeiros, Marcos 10 
Eduardo Vitorino da Silva, Patricia Zandonade e Selma Passos Cardoso; e após às 15h15, Cecília 11 
Maria de Morais Machado Angileli, mesmo horário no qual as docentes Andreia e Selma se 12 
ausentaram da reunião por compromissos agendados anteriormente. O teto máximo da reunião 13 
foi estabelecido para dezessete horas. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: 14 
Gabriel Rodrigues da Cunha e Lúcio Flávio Gross Freitas, ambos em gozo de férias, conforme 15 
anexo(s) número quatro desta Ata. Ressalta-se que o professor Gabriel se encontra em férias e 16 
participou voluntariamente da reunião colegiada, apenas como ouvinte: não tendo votado em 17 
nenhum dos pontos de pauta nem contabilizado o quórum. Imediatamente após os informes, a 18 
presidenta propôs a inclusão dos dois pontos de pauta elencados a seguir “2.4. Aprovação das 19 
disciplinas optativas” e “2.5 Quebra de pré-requisitos de disciplinas a serem ofertadas no 20 
período letivo remoto de 2020.1”, os quais foram ambos aprovados por unanimidade entre os 21 
presentes e incluídos na pauta. Em sequência, o professor Marcos Eduardo Vitorino da Silva 22 
solicitou a inversão dos pontos de pauta, alocando a discussão e deliberação do ponto “2.1. 23 
Solicitação de afastamento para Licença Capacitação da professora Celine Felicio Verissimo” 24 
por último, pois era o relator do processo e teve um imprevisto que o impossibilitaria de participar 25 
durante a primeira hora da reunião: sendo esta solicitação também aceita por unanimidade entre 26 
os membros do Colegiado. Assim iniciou-se a discussão dos pontos de pauta, conforme sequência 27 
apresentada nesta Ata. 2. ORDEM DO DIA: 2.2. Deliberação sobre o ajuste de horários e 28 
disciplinas a serem ofertadas pelo CAU-UNILA no período letivo 2020.1: A professora 29 
Juliana Rammé iniciou com a leitura de apontamentos elaborados em reuniões docentes, no qual 30 
constavam esclarecimentos sobre a situação das disciplinas que serão ofertadas no semestre 31 
2020.1, em especial, apresentando os motivos que levaram à exclusão de componentes que 32 
necessitam de atividades práticas durante o período de pandemia. Durante a discussão do ponto 33 
de pauta, os discentes Leonardo e Karen questionaram o porquê de não ocorrer a oferta dos 34 
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componentes vinculados aos Ateliês, afirmando que será um prejuízo muito maior, pois os 35 
discentes atrasarão em um ano sua formação; questionaram também o porquê do cancelamento 36 
da disciplina ARQ0102 - Paisagem III. A coordenadora esclareceu que o componente ARQ0102 37 
- Paisagem III não será ofertado pois o professor Leo Name é o único docente concursado que 38 
poderia ministrar essa disciplina, mas ele teve seu pedido de redistribuição para outra Instituição 39 
aprovado e está em vias de sair da Unila. A Coordenação ressaltou ainda que, neste momento, 40 
não será aprovado o horário para 2020.1, pois este poderá ser alterado e/ou ajustado conforme 41 
situações e deliberações futuras, e que a pauta irá tratar somente da oferta ou não de componentes 42 
curriculares. Para este ponto de pauta foram realizadas três votações: i) Duplicação da turma de 43 
ARQ0138 – Trabalho de Conclusão de Curso I de um docente para cada trinta discentes para um 44 
docente para cada quinze discentes, exclusivamente durante o período remoto de 2020.1 e 45 
considerando a contratação de professor substituto: Aprovado, com duas abstenções e sete votos 46 
favoráveis entre os presentes; ii) Adiantamento dos componentes curriculares ARQ0060 - 47 
Poéticas Visuais na América-Latina, ARQ0031 - Estudos Urbanos, ARQ0097 - Sistemas 48 
Estruturais II e ARQ0112 - Planejamento Territorial e Regional II, geralmente ofertados em 49 
semestre par, para serem ofertados em semestre ímpar, exclusivamente durante o período 50 
remoto de 2020.1: Aprovado por unanimidade dos presentes; iii) Cancelamento da oferta das 51 
disciplinas ARQ0028 - Arquitetura I, ARQ0029 - Meios de Expressão e Representação I, 52 
ARQ0026 - Arquitetura III, ARQ0044 - Urbanismo I, ARQ0066 - Paisagem I, ARQ0070 - 53 
Canteiro Experimental I, ARQ0056 - Arquitetura V, ARQ0102 - Paisagem III, exclusivamente 54 
durante o período remoto de 2020.1: Aprovado, com três abstenções e seis votos favoráveis, 55 
entre os presentes. 2.3. Aprovação da disciplina de férias a ser ofertada no semestre 2020.3: 56 
Em votação única para a aprovação da oferta da disciplina optativa ARQ0125 - Arquitetura, 57 
Cidade, Relações Étnicas e de Gênero (com dois créditos) a ser ministrada pela professora 58 
Mariana Barbosa de Souza, foi aprovada por unanimidade entre os membros presentes na 59 
reunião. 2.4. Aprovação das disciplinas optativas: Neste ponto de pauta foram realizadas duas 60 
votações para a aprovação da criação das disciplinas optativas elencadas a seguir: i) Introdução 61 
à leitura e representação em Arquitetura e Urbanismo: Aprovada, por unanimidade entre os 62 
presentes; ii) Projetos BIM na Arquitetura: Aprovada, por unanimidade entre os presentes. 2.5. 63 
Quebra de pré-requisitos das disciplinas a serem ofertadas por adiantamento no período 64 
letivo remoto de 2020.1: Como encaminhamento, foi sugerida que a votação fosse em bloco, 65 
considerando os componentes curriculares e seus respectivos pré-requisitos, conforme segue: i) 66 
ARQ0060 - Poéticas Visuais na América-Latina - Pré-requisito: ARQ0083 - América: 67 
Colonização, Invasão e Resistência; ii) ARQ0031 - Estudos Urbanos - Pré-requisito: ARQ0018 68 
- Estudos Socioeconômicos e Ambientais; iii) ARQ0097 - Sistemas Estruturais II - Pré-requisito: 69 
ARQ0040 - Sistemas Estruturais I; iv) ARQ0112 - Planejamento Territorial e Regional II - Pré-70 
requisito: ARQ0067 - Planejamento Territorial e Regional I: Todas as quebras de pré-requisitos 71 
para atender ao adiantamento de componentes curriculares ofertados em 2020.1 foram aprovados 72 
por unanimidade entre os presentes. Por último, iniciou-se a votação do ponto de pauta 2.1. 73 
Solicitação de afastamento para Licença-Capacitação da professora Celine Felicio 74 
Verissimo (Processo nº 23422.014721/2020-72), conforme relatoria apresentada objetivamente 75 
pelo professor Marcos Eduardo Vitorino da Silva, com parecer favorável ao afastamento da 76 
professora Celine Felicio Verissimo, desde que não sobrecarregue nenhum outro colega docente. 77 
Após discussão acerca do assunto, a votação para que o Colegiado do CAU-UNILA referende o 78 
pedido de afastamento para Licença Capacitação da professora Celine Felicio Verissimo foi a 79 
seguinte: aprovado, com uma abstenção e oito votos favoráveis, entre os presentes na reunião. 80 
As docentes Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Juliana Rammé e o docente Egon 81 
Vettorazzi ressaltaram a importância de que essa mesma postura deverá ser mantida para todos e 82 
todas docentes que venham solicitar quaisquer afastamentos posteriormente. Ressalta-se que 83 
durante a reunião foram votadas duas prorrogações de teto: primeiramente para às dezessete horas 84 
e trinta minutos e por fim, para as dezoito horas. Nada mais havendo para ser deliberado, 85 
encerrou-se a reunião às dezessete horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Márcia Medeiros, 86 
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Assistente em Administração, lavrei esta ata, que será assinada por mim, secretária, e pela 87 
presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 1. E-mail, convocatória e convite para a sexta 88 
reunião ordinária do colegiado CAU-UNILA; 2. Cópia do Processo nº 23422.014721/2020-72, 89 
que trata da solicitação de afastamento para Licença Capacitação da professora Celine Felicio 90 
Verissimo; 3. Relatoria do processo, elaborada pelo professor Marcos Eduardo Vitorino da Silva; 91 
4. Justificativas de ausência; 5. Formulários de criação das disciplinas optativas; 6. Aprovação 92 
discente da presente ATA, recebidas via e-mail (Caso ainda não seja possível a assinatura de 93 
discentes em documentos criados no SIPAC). 94 

      95 

 Márcia Medeiros        Juliana Rammé 96 

    Secretária           Presidenta 97 
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