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ATA Nº 02/2021 
 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 

videoconferência em 31 de março de 2021. 
 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte 1 

e sete minutos obteve-se o quórum mínimo para início da segunda 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 vinte e seis de março do ano de dois mil e 4 

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

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

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

Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Juliana Rammé. Estiveram 8 

virtualmente presentes: Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel 9 

Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosário Landim, Juliana Rammé, Karine Gomes Queiroz, 10 

Lúcio Flávio Gross Freitas, Márcia Medeiros, Marcos Eduardo Vitorino da Silva e Patricia 11 

Zandonade. O teto máximo da reunião foi estabelecido para dezesseis horas. 1. EXPEDIENTE: 12 

1.1. Justificativas de ausência: Andréia da Silva Moassab e Juliana Pires Frigo, conforme anexo 13 

número cinco desta Ata. 1.2. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária do CAU-UNILA de 14 

2021: A ata em questão foi aprovada por unanimidade. De praxe, sempre que as atas de reuniões 15 

do Colegiado são aprovadas, elas são inseridas no site do curso de Arquitetura e Urbanismo 16 

(https://portal.unila.edu.br/graduacao/arquiteturaeurbanismo/colegiado) e ficam disponíveis para 17 

recurso durante quinze dias corridos após publicizadas. 1.3. Assinatura das Atas do CAU-18 

UNILA: Durante este informe, houve questionamentos sobre qual seria o rito correto de 19 

aprovação das Atas após a assinatura. A coordenadora fez um alerta sobre ficarem atentos às 20 

notificações via SIPAC, para que possam assinar as ATAS com a devida agilidade, considerando 21 

que quaisquer encaminhamentos dependem das assinaturas em ata para que possam ocorrer com 22 

a devida celeridade. 1.4. Planejamento do próximo período letivo no CAU-UNILA: No início 23 

da reunião foram relatadas várias situações relacionadas à proposta de Calendário Acadêmico 24 

para os próximos semestres letivos. As Coordenações de Curso foram convidadas para participar 25 

de reunião do FOCO visando a apresentação e possível discussão sobre o tema. Alertou-se sobre 26 

a possibilidade de ocorrer mais reuniões entre docentes, além de reuniões extraordinárias durante 27 

o mês de maio, visando definir o próximo período letivo do curso. Encaminhamentos: A 28 

Coordenação irá questionar na reunião do FOCO sobre como se dará o retorno ao presencial após 29 

a vacinação de docentes e discentes da Unila. 1.5. Eleições para Coordenação do CAU-UNILA: 30 

A professora Juliana lembrou que: i) não houve eleição em 2020; ii) que a Coordenação atual foi 31 

indicada pela Direção; iii) que o mandato atual irá completar um ano no mês de junho de 2021. 32 

Ressaltou ainda que acredita haver um número significativo de docentes no curso, o que viabiliza 33 

a possibilidade de rotatividade nas funções de Coordenação e sugeriu aos colegas que iniciem 34 
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conversas com fito de organização de chapa para concorrer aos cargos em questão. Findados os 35 

informes, iniciou-se a discussão dos pontos de pauta, conforme convocatória. 2. ORDEM DO 36 

DIA: 2.1. Aprovação dos Planos de Ensino do período letivo de 2020.6: com exceção dos 37 

Planos de Ensino dos componentes curriculares ministrados pela professora Stamatia 38 

Koulioumba, (que acabou de ser contratada pela Unila) e da Turma 2 do TCC 1, que ainda se 39 

encontra em aberto, todos os demais Planos de Ensino dos componentes curriculares ofertados 40 

no período letivo de 2020.6 foram aprovados por unanimidade. 2.2. Aprovação das Orientações 41 

para uso do canal do Youtube CAU-UNILA: Conforme aprovado na primeira reunião 42 

colegiada do CAU-UNILA, a professora Gabriele do Rosário Landim elaborou o documento com 43 

os critérios para publicação de conteúdo no Canal do Youtube CAU-UNILA e os encaminhou 44 

para aprovação em colegiado, de acordo com deliberação em reunião anterior. O documento com 45 

as orientações foi aprovado por unanimidade entre os presentes na reunião. 2.3. Definição de 46 

comissão (banca) para realizar análise de Aproveitamento de Estudos referente ao Processo 47 

nº 23422.000780/2021-19: A professora Juliana esclareceu que o correto é utilizar o termo banca 48 

para fazer a análise dos documentos da discente interessada, não uma comissão como foi 49 

erroneamente encaminhado na pauta. Dito isso, orientou sobre o rito processual de acordo com 50 

as Normas da Graduação da Prograd e consultou quais colegas teriam interesse em participar da 51 

banca, informou ainda que a professora Juliana Frigo se colocou à disposição por e-mail, mesmo 52 

não podendo participar da reunião. Encaminhamentos: Foi sugerido que o processo deverá ser 53 

enviado aos docentes do curso para que se faça a avaliação dos componentes de acordo com a 54 

área de conhecimento de cada Eixo, finalizando a avaliação dentro de um prazo aproximado de 55 

até trinta dias. Com isso, a coordenadora do curso se comprometeu em enviar um e-mail para 56 

todos os docentes para que eles, reunidos por eixo, façam as análises dos componentes 57 

curriculares cabíveis. 2.4. Aprovação do Ad Referendum da solicitação de trancamento total 58 

do curso de Arquitetura e Urbanismo do estudante Leonardo de Assis Saldanha, referente 59 

ao Processo 23422.004503/2021-87: A anuência do Colegiado ao Ad Referendum sobre o 60 

trancamento total de curso do aluno Leonardo de Assis Saldanha foi aprovada por unanimidade 61 

entre os presentes na reunião. Nada mais havendo para ser deliberado, encerrou-se a reunião às 62 

dezesseis horas e doze minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta 63 

ata, que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 64 

1. E-mail, com a convocatória para a segunda reunião ordinária do colegiado CAU-UNILA; 2. 65 

Processo nº 23422.004503/2021-87, que trata da solicitação aprovada por Ad Referendum de 66 

trancamento de curso do discente Leonardo de Assis Saldanha; 3. Documento com as orientações 67 

de uso do Canal Youtube CAU-UNILA; 4. Planos de Ensino dos componentes curriculares 68 

ofertados em 2020.6 enviados para aprovação; 5. Justificativas de ausência. 69 

       70 
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