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ATA da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 

videoconferência em 14 de abril de 2021. 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e nove minutos 1 
obteve-se o quórum mínimo para início da primeira reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 2 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, CAU-UNILA, 3 
convocada via e-mail institucional em oito de abril do ano de dois mil e vinte e um, realizada através de 4 
videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, 5 
Comunidade COLEGIADO CAU-UNILA, disponível no endereço virtual 6 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela Coordenadora do Curso de 7 
Arquitetura e Urbanismo, professora Juliana Rammé. Estiveram virtualmente presentes: Andréia da Silva 8 
Moassab, Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, 9 
Gabriele do Rosário Landim, Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Karine Gomes Queiroz, Lúcio Flávio 10 
Gross Freitas, Márcia Medeiros, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Patricia Zandonade, Rafael Veronese 11 
de Souza e Selma Passos Cardoso. O teto máximo da reunião foi estabelecido para quinze horas e trinta 12 
minutos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: Não houve nenhuma ausência entre 13 
membros do Colegiado nesta reunião. 1.2. Reunião do FOCO sobre o Calendário Acadêmico dos 14 
próximos períodos letivos: A professora Juliana fez relatos pontuais sobre a reunião entre Prograd e 15 
Coordenadores de Curso para tratar do calendário acadêmico referente aos próximos períodos letivos e 16 
alertou que a reunião em questão não teve caráter deliberativo, sendo apenas para apresentar propostas e 17 
repassar informações gerais. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Definição interna da vaga de concurso 18 
decorrente da redistribuição de docente efetivo da subárea de Projeto de Urbanismo e Paisagem, 19 
com ênfase em Desenho Urbano e Paisagem (Processo nº 23422.004941/2021-95): A presidenta Juliana 20 
agradeceu a disponibilidade da professora Karine em fazer a relatoria do ponto de pauta; ressalta-se que 21 
os agradecimentos foram replicados pelos demais membros do Colegiado que fizeram uso da palavra. Em 22 
sequência, a professora Karine fez a leitura da relatoria para os participantes da reunião. A relatoria foi 23 
dividida em dois pontos de votação, considerando os dois pareceres distintos, a saber: Parecer I: 24 
Apreciação da solicitação de migração interna para a vaga; e Parecer II: Consolidar informações e 25 
emitir parecer sobre a forma de disponibilização da vaga. Quanto ao segundo documento, ocorreu uma 26 
alteração no texto do parecer, justificada para que a vaga em questão não ficasse limitada somente à 27 
processos de redistribuição. Segue o texto sugerido e aprovado para alteração do parecer: “Apontando 28 
para a redistribuição como meio prioritário para a ocupação da vaga e não existindo ocupação neste 29 
edital seguimos para a segunda fase em concurso público”. Apenas para fins de registro, ressalta-se que 30 
o professor Lucio encaminhou a seguinte sugestão de texto: “Neste sentido, dispõe do terceiro ponto, 31 
sobre o método, sugerindo que o processo de redistribuição como meio prioritário se estabeleça pela 32 
análise de Proposta de Atuação em aderência ao PPC do Curso de Arquitetura e Urbanismo para a área 33 
de Arquitetura e Urbanismo e subárea de Projeto de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Meios de 34 
Expressão e Representação e demonstrando a capacidade de transitar pelos temas no PPC em especial 35 
no debate relativo às formas de expressão, comunicação e representação pertinentes à atividade projetual 36 
na América Latina”. Após as explanações e debate, os pontos da pauta foram levados para votação, tendo 37 
os seguintes resultados: i) Parecer I - Apreciação da solicitação de migração interna para a vaga: neste 38 
momento colocou-se em votação a migração interna da professora Juliana Rammé da subárea de Projeto 39 
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de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Meios de Expressão e Representação para a subárea de 40 
Projeto de Urbanismo e Paisagem, com ênfase em Desenho Urbano e Paisagem, aprovada por 41 
unanimidade entre os presentes, havendo uma abstenção. Neste primeiro ponto, a professora Juliana 42 
Rammé se absteve por ser parte interessada na questão. ii) Parecer II - Consolidar informações e emitir 43 
parecer sobre a forma de disponibilização da vaga: considerando a relatoria da professora Karine Queiroz, 44 
com a devida alteração supracitada, colocou-se em votação a localização da vaga a ser reposta para Área 45 
de Arquitetura e Urbanismo e subárea de Projeto de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Meios de 46 
Expressão, tendo prioridade para sua ocupação a partir de edital de redistribuição externa. O parecer com 47 
a alteração supracitada foi aprovado por unanimidade entre os participantes da reunião, tendo uma 48 
abstenção. A professora Karine Queiroz pediu para registrar em ATA sua preocupação com a falta de 49 
docentes para abertura de cursos de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na UNILA. A professora 50 
Andréia pediu o registro em ATA de que o Edital de Redistribuição deverá ter prazos factíveis para a 51 
elaboração do projeto de atuação acadêmica, além de prever o envio de portfólio e etapa de entrevista. Por 52 
fim, o professor Lucio solicitou o registro em ATA do seguinte texto: “Gostaria de registrar em ATA a 53 
minha tentativa de que o EDITAL de redistribuição deveria considerar além de uma Proposta de Atuação 54 
em aderência ao PPC do Curso de Arquitetura e Urbanismo para a área de Arquitetura e Urbanismo e 55 
subárea de Projeto de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Meios de Expressão e Representação (o 56 
que é indispensável), e o que demonstra a capacidade do candidato de transitar pelos temas no PPC em 57 
especial no debate relativo às formas de expressão, comunicação e representação pertinentes à atividade 58 
projetual na América Latina também considerassem no EDITAL o uso e a aplicação de ferramentas 59 
projetuais e de representação dinâmicas e atualizadas, ferramentas BIM, possibilitando não só o debate 60 
mas a atuação discentes em temas como a compatibilização de projeto, pois enquanto docente do eixo de 61 
Atelier e de Tecnologia ainda percebo como ponto ainda frágil em nosso CAU estes temas, principalmente 62 
entre os e as efetivas do curso”. A professora Karine Queiroz, posteriormente, solicitou que o seguinte 63 
texto constasse em ATA: “As solicitações não foram aceitas pela relatora uma vez que o debate a respeito 64 
dessas funções da tecnologia e o histórico de que tenha sido atualizada pela atividade docente de 65 
professores substitutos foi debatida de maneira árdua e qualificada na reunião de pontos de concurso 66 
ocorrida entre as professoras que então formavam a área, Professora Karine e Professora Juliana, com 67 
a participação do vice-coordenador Professor Egon, que na ocasião tiveram a mesma percepção de que 68 
essa tecnologia deveria constar em temas de concurso para a análise da área e incluída na vaga de 69 
concurso que está em vacância pela aposentadoria do Professor Eduardo Elias". Considerando o debate 70 
gerado acerca do assunto, foi aprovada a ampliação do teto da reunião para dezesseis horas e quinze 71 
minutos, com o fito de permitir aos que haviam solicitado a palavra, que pudessem concluir suas falas, 72 
para então colocar o segundo ponto de pauta em votação. Nada mais havendo para ser deliberado, 73 
encerrou-se a reunião às dezesseis horas e dez minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em 74 
Administração, lavrei esta ATA, que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. 75 
São anexos desta ATA: 1. E-mail, com a convocatória para a primeira reunião extraordinária do colegiado 76 
CAU-UNILA; 2. Cópia do Processo nº 23422.004941/2021-95, que trata da abertura de Concurso Público, 77 
considerando a definição interna da vaga de concurso de decorrente da redistribuição de docente efetivo 78 
da área de Projeto de Urbanismo e Paisagem, com ênfase em Desenho Urbano e Paisagem. 79 
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