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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por vídeo 

conferência em 28 de abril de 2021. 
 

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

oito minutos obteve-se o quórum mínimo para início da terceira 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 quatro de abril 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, Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Karen Julieth Garcia Galindo, Karine 10 

Gomes Queiroz, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Patricia 11 

Zandonade e Selma Passos Cardoso. E a partir das quinze horas, a professora Andréia da Silva 12 

Moassab. Ressalta-se que a servidora técnica Márcia Medeiros estava em gozo de férias e 13 

participou voluntariamente da reunião colegiada, apenas como ouvinte, não tendo votado em 14 

nenhum dos pontos de pauta nem contabilizado o quórum. As docentes Celine Felicio Verissimo, 15 

Renata Silva Machado e Stamatia Kouliomba, além de vários discentes de CAU-UNILA 16 

participaram da reunião colegiada como ouvintes, sem direito à voto e/ou fala. O teto da reunião 17 

foi votado e definido para dezessete horas. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: 18 

Gabriele do Rosário Landim, conforme anexo número sete desta Ata. Imediatamente após os 19 

informes, a presidenta propôs a inclusão do ponto de pauta “2.6. Aprovação da inclusão da 20 

professora Celine Felicio Verissimo no colegiado do CAU-UNILA”, o qual foi aprovado por 21 

unanimidade entre os presentes e incluído na pauta da reunião. Em sequência, foi iniciada a 22 

discussão de todos os pontos de pauta da reunião. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação dos 23 

Planos de Ensino dos componentes curriculares ARQ0138 - TCC I (Turma 02) e GER0007 24 

- FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III de CAU-UNILA, referentes ao período 25 

letivo de 2020.6: os respectivos Planos de Ensino de ambos os componentes curriculares foram 26 

aprovados por unanimidade entre os presentes na reunião. 2.2. Aprovação do DESPACHO Ad 27 

Referendum Nº 8/2021/CAU/CITAD/ILATIT, anexado ao Processo 23422.005751/2021-50: 28 

A anuência do Colegiado ao Despacho Ad Referendum favorável ao pedido de trancamento total 29 

de curso do discente Darion Alexandre Olivo Cedeno foi aprovada por unanimidade entre os 30 

presentes na reunião. 2.3. Aprovação do DESPACHO Ad Referendum Nº 31 

4/2021/CAU/CITAD/ILATIT, anexado ao Processo 23422.016129/2018-86: O despacho Ad 32 

Referendum foi aprovado por unanimidade entre os presentes na reunião. 2.4. Deliberação sobre 33 

os pedidos de prorrogação de afastamento de doutorado do docente Tiago Souza Bastos 34 
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(Processo 23422.016129/2018-86) e da docente Renata Silva Machado (Processo 35 

23422.004325/2019-49): Após diversas explanações e discussões sobre o tema, este ponto de 36 

pauta foi dividido em duas votações, a saber: i) Votação 1: Aprovar o pedido de prorrogação de 37 

prazo do afastamento de doutorado da docente Renata Silva Machado (Processo 38 

23422.004325/2019-49), com a manutenção da vaga de substituto(a) enquanto a licença estiver 39 

vigente: aprovado com dez votos favoráveis entre os presentes na reunião; e ii): Votação 2: 40 

Aprovar o pedido de prorrogação de prazo do afastamento de doutorado do docente Tiago Souza 41 

Bastos (Processo 23422.016129/2018-86), com a manutenção da vaga de substituto(a) enquanto 42 

a licença estiver vigente: aprovado com nove votos favoráveis entre os presentes na reunião. 43 

Antes da segunda votação a professora Andreia Moassab se retirou da sala virtual. Registra-se, 44 

ainda, que os docentes Juliana Pires Frigo e Lúcio Flávio Gross Freitas estavam em situação de 45 

impedimento de votação em ambos os pontos de pauta por conflito de interesses pessoais em 46 

relação aos afastamentos para doutoramento professor substituto, diretamente interessado por 47 

estar participando de Edital de afastamentos. A docente Cecília Maria de Morais Machado 48 

Angileli pediu para registrar em ata o seguinte texto: “Na consulta feita ao colegiado aprovo o 49 

afastamento de professores para que possam se qualificar e contribuir com avanços em ensino-50 

pesquisa-extensão no CAU UNILA. Acredito que por sermos docentes em condição de dedicação 51 

exclusiva, reforçando muitas vezes a construção endógena do conhecimento, sendo necessária a 52 

articulação efetiva como outros espaços técnicos e de pesquisa. A falta de docentes para 53 

substituição é um problema estrutural, devendo ser decidido pelo Instituto.” Na sequência, a 54 

presidenta propôs uma inversão entre os dois últimos pontos de pauta, que foi aceito pelos 55 

presentes. Assim, a votação seguiu desta forma: 2.6. Aprovação da inclusão da professora 56 

Celine Felicio Verissimo no colegiado do CAU-UNILA: A inclusão da docente como membra 57 

do Colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo foi aprovada por unanimidade entre os 58 

presentes na reunião. 2.5. Debate inicial referente à oferta de disciplinas para o período letivo 59 

de 2020.2: Este ponto de pauta não teve votação, sendo um amplo debate entre os docentes e 60 

discentes do curso para organização e troca de experiências e informações entre os interessados 61 

sobre a proposta de horário para o(s) próximo(s) período(s) letivo(s). Encaminhamentos: 1) 62 

Acatar a sugestão da discente Karen de realizar uma reunião entre a coordenação do curso e os 63 

discentes, para verificar como eles estão passando e sentindo esse período de pandemia; 2) 64 

Proposta de reunião docente para o dia 05/05/2021, para iniciar as tratativas de organização do 65 

horário do próximo período letivo. No decorrer da reunião foram sugeridas, votadas e aprovadas 66 

duas prorrogações do teto da reunião para às dezessete horas e quarenta minutos e posteriormente, 67 

para as dezoito horas. Nada mais havendo para ser deliberado, encerrou-se a reunião às dezoito 68 

horas e dez minutos. Eu, Ana Cristina Silva Neto, Assistente em Administração, lavrei esta ata, 69 

que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 1. 70 

E-mail com a convocatória para a terceira reunião ordinária do colegiado CAU-UNILA; 2. Planos 71 

de Ensino dos componentes curriculares ARQ0138 - TCC I (Turma 02) e GER0007 - 72 

FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III para aprovação; 3. Processo eletrônico nº 73 

23422.005751/2021-50, que trata da solicitação, aprovada por Ad Referendum, de trancamento 74 

total de curso do discente Darion Alexandre Olivo Cedeno; 4. Cópia do Processo nº 75 

23422.016129/2018-86, que trata da prorrogação do afastamento para doutorado do professor 76 

Tiago Souza Bastos; 5. Cópia do Processo nº 23422.004325/2019-49, que trata da prorrogação 77 

do afastamento para doutorado da professora Renata Silva Machado; 6. Documentos auxiliares 78 

para a discussão dos afastamentos; 7. Justificativas de ausência. 79 

      80 

 Ana Cristina Silva Neto         Juliana Rammé 81 
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