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Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
 

ATA Nº 05/2021 
 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 

videoconferência em 26 de maio de 2021. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e cinquenta 1 

minutos obteve-se o quórum mínimo para início da quarta reunião ordinária do Colegiado do 2 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 3 

CAU-UNILA, convocada via e-mail institucional em vinte e dois de maio 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: Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Julia dos Reis Oliveira, 9 

Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Karen Juliet Garcia Galindo, Karine Gomes Queiroz, Lúcio 10 

Flávio Gross Freitas, Márcia Medeiros, Marcos Eduardo Vitorino da Silva e Rafael Veronese de 11 

Souza. E a partir das dezesseis horas, a professora Cecília Maria de Morais Machado Angileli. A 12 

docente Stamatia Kouliomba, além de vários discentes de CAU-UNILA participaram da reunião 13 

colegiada como ouvintes, sem direito à voto e/ou fala. O teto máximo da reunião foi votado e 14 

estabelecido para dezessete horas. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: Cecília 15 

Maria de Morais Machado Angileli, Gabriele do Rosário Landim e Patricia Zandonade, conforme 16 

anexo número sete desta Ata. 1.2. Divulgação da Chamada Pública de Redistribuição para 17 

UNILA - cargo de Professor do Magistério Superior - Arquitetura e Urbanismo / Projeto de 18 

Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Meios de Expressão e Representação: No início da 19 

reunião a professora Juliana repassou informes sobre o andamento da Chamada Pública de 20 

Redistribuição para o CAU-UNILA, comunicou que a PROGEPE publicizou o Edital em onze 21 

de maio de dois mil e vinte um, com possibilidade de inscrição até onze de junho de dois mil e 22 

vinte um. A presidenta fez um agradecimento ao professor Lúcio, pela disponibilidade do mesmo 23 

em realizar um levantamento de endereços de e-mail para contato com todos os cursos de 24 

Arquitetura e Urbanismo das Instituições Federais do País, possibilitando assim a ampla 25 

divulgação do Edital de Redistribuição. Relatou ainda que na semana anterior a Coordenação já 26 

enviou por e-mail - com confirmação de leitura - os documentos do Edital para divulgação em 27 

todos os cursos do país e reafirmou sua esperança de existir candidatos interessados em vir para 28 

a Unila através deste Edital de Redistribuição. Dando continuidade, a presidenta do Colegiado 29 

incluiu, a pedido, o ponto: 1.3. Pedido de informe da professora Juliana Frigo: que solicitou 30 

a possibilidade deste informe na reunião para comunicar ao Colegiado de CAU o desligamento 31 

de suas atividades como vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura 32 

e Design - CITAD. Findados os informes, foi iniciada a discussão dos pontos de pauta da reunião, 33 

conforme convocatória. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Inclusão da professora Stamatia 34 

Koulioumba no colegiado do CAU-UNILA: A inclusão da docente como membra do Colegiado 35 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila
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do curso de Arquitetura e Urbanismo foi aprovada por unanimidade entre os presentes na reunião. 36 

2.2. Deliberação da solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo da discente 37 

LILIAN LUCIANA ESCOBAR, conforme Processo 23422.007462/2021-25: O pedido de 38 

trancamento de disciplina fora do prazo foi aprovado por unanimidade entre os presentes na 39 

reunião. 2.3. Deliberação da solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo do 40 

discente PEDRO VICTOR PLACIDES MACHADO SILVA, conforme Processo 41 

23422.007713/2021-38: O pedido de trancamento de disciplina fora do prazo foi aprovado por 42 

unanimidade entre os presentes na reunião. 2.4. Deliberação sobre solicitação de trancamento 43 

de disciplina fora do prazo da discente ROSMERY CHURATA CALAMANI, conforme 44 

Processo 23422.007743/2021-04: O pedido de trancamento de disciplina fora do prazo foi 45 

aprovado por unanimidade entre os presentes na reunião. 2.5. Deliberação sobre solicitação de 46 

trancamento de disciplina fora do prazo da discente AMANDA PAOLA RODRIGUES DOS 47 

SANTOS, conforme Processo 23422.007751/2021-79: O pedido de trancamento de disciplinas 48 

fora do prazo foi aprovado por unanimidade entre os presentes na reunião. 2.6. Oferta do 49 

componente de férias “ARQ0137 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 50 

URBANISMO I” para o período letivo de 2020.8: Neste momento, a coordenadora Juliana 51 

informou que a docente que irá ministrar a disciplina, após analisar os créditos deste componente 52 

curricular optativo e os dias reservados para o período letivo de férias, optou por ofertar um 53 

componente optativo com apenas um crédito em detrimento do componente supracitado, que 54 

possui dois créditos. Assim sendo, o ponto de pauta foi dividido em duas votações, conforme 55 

indicado a seguir: 2.6.1. Alteração de ponto de pauta: mudança do componente curricular 56 

que será ofertado em 2020.8 (férias): que foi aprovado por unanimidade entre os membros 57 

presentes; e 2.6.2. Oferta do componente de férias “ARQ0045 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS 58 

ESPECIAIS I” para o período letivo 2020.8: também aprovado por unanimidade entre os 59 

membros presentes na reunião. 2.7 Oferta dos componentes curriculares para o período letivo 60 

2020.9: A coordenadora Juliana iniciou a discussão deste ponto de pauta com a fala reproduzida 61 

a seguir: “A partir de uma avaliação realizada com os representantes discentes e com os/as 62 

docentes do CAU/UNILA, delibera-se pela retomada das disciplinas de ateliê (arquitetura, 63 

urbanismo e paisagem), para o período letivo de 2020.9. Essa avaliação considerou, sobretudo, 64 

o impacto que a não oferta desses componentes trariam para o curso e para a formação dos/as 65 

discentes caso continuassem sendo canceladas. Além disso, considerou-se também a boa 66 

avaliação feita por discentes e docentes com relação à disciplina de Arquitetura VII e Urbanismo 67 

V, ofertada no período letivo de 2020.6. Com isso, serão retomadas as disciplinas de ateliê 68 

referentes aos semestres ímpares e serão canceladas as disciplinas de ateliê dos semestres pares, 69 

com exceção do oitavo período (que não teve as disciplinas de ateliê canceladas). Além das 70 

disciplinas de ateliê também será ofertada a disciplina de Canteiro I, que havia sido cancelada 71 

no período letivo de 2020.6”. Em continuidade, os membros deliberaram sobre quais 72 

componentes curriculares serão ofertados ou não em cada turma. Assim, este ponto de pauta foi 73 

subdividido, inicialmente, em tópicos conforme as turmas existentes do curso de Arquitetura e 74 

Urbanismo: 2.7.1. 2º PERÍODO (TURMA 2020): Disciplinas que serão ofertadas em 2020.9: 75 

GER0006 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II, GER0201 - PORTUGUÊS 76 

ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I, GER0203 - ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO 77 

I, GER0009 - INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO, ARQ0085 - ESTADO, 78 

INDUSTRIALIZAÇÃO E SOCIEDADE, ARQ0061 - ARQUITETURAS E CIDADES NA 79 

AMÉRICA-LATINA, ARQ0062 - POÉTICAS VISUAIS II, ARQ0028 - ARQUITETURA I 80 

(Componente atrasado que não foi ofertado no período anterior), ARQ0031 - ESTUDOS 81 

URBANOS (Componente adiantado da turma de 4º período); Disciplinas que não serão 82 

ofertadas em 2020.9: ARQ0060 - POÉTICAS VISUAIS NA AMÉRICA LATINA (Componente 83 

foi adiantado/ofertado no período 2020.6), ARQ0050 - ARQUITETURA II, ARQ0082 - MEIOS 84 

DE EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO II, ARQ0029 - MEIOS DE EXPRESSÃO E 85 

REPRESENTAÇÃO I (Componente está atrasado desde o período anterior). Justificativa: É 86 

inviável ofertar as disciplinas de Meios de Expressão e Representação I e II de modo remoto, 87 
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uma vez que tais disciplinas tratam de conteúdos que demandam a utilização de instrumentos 88 

(materiais) e técnicas de desenho específicas, bem como, que precedem e necessitam de um 89 

acompanhamento presencial por parte do/a docente em relação aos discentes. Os meios remotos 90 

impossibilitam a aferição da execução dos exercícios que demandam grande acuidade e esmero, 91 

assim como, uma compreensão cognitiva e motora mais apurada por parte dos discentes, que 92 

muitas vezes nem sequer possuem o ferramental/ instrumental necessário para desenvolver as 93 

atividades propostas e/ou acompanhar as aulas. Neste sentido, ressalta-se o grande prejuízo 94 

acadêmico e profissional futuro que a oferta destas disciplinas, em modo remoto, pode vir a gerar, 95 

considerando que elas são importantes para o exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como 96 

pré-requisitos de outros componentes curriculares. 2.7.2. 4º PERÍODO (TURMA 2019): 97 

Disciplinas que serão ofertadas em 2020.9: ARQ0090 – CARTOGRAFIA, ARQ0089 - 98 

CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE II, ARQ0092 - CONFORTO 99 

AMBIENTAL: TÉRMICO, ARQ0091 - DESENHO PROJETIVO II, ARQ0040 - SISTEMAS 100 

ESTRUTURAIS I, ARQ0026 - ARQUITETURA III (Componente está atrasado desde o período 101 

anterior), ARQ0044 - URBANISMO I (Componente está atrasado desde o período anterior), 102 

ARQ0045 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS ESPECIAIS I (Optativa). Disciplinas que não serão 103 

ofertadas em 2020.9: ARQ0033 - ARQUITETURA IV, ARQ0038 - URBANISMO II, ARQ0006 104 

– TOPOGRAFIA, ARQ0042 - LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA. Justificativa: As 105 

disciplinas de ARQ0006 - Topografia e ARQ0042 - Laboratório de Topografia não serão 106 

ofertadas no período de 2020.9 pois os professores do eixo de instrumentação técnica, Lucio 107 

Flavio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Egon Vettorazzi, Juliana Pires Frigo e 108 

Gabriel Rodrigues da Cunha, ratificados pelo colegiado do curso, reafirmaram que estas fazem 109 

parte do rol de disciplinas que não estão cobertas pelos concursos realizados e, portanto, eles se 110 

abstêm de apresentar qualquer justificativa para sua não oferta. Ressalta-se, ainda, que ARQ0042 111 

- Laboratório de Topografia se trata de uma disciplina 100% prática que tem como co-requisito a 112 

disciplina de ARQ0006 - Topografia e que, de acordo com o § 2º do Artigo 4º da Resolução nº 113 

02/2021 - COSUEN, “fica facultado aos cursos de graduação a oferta ou não de componentes 114 

curriculares práticos ou teórico-práticos que demandam práticas profissionais ou que exijam 115 

laboratórios especializados ou atividades de campo ou visitas técnicas”, caso dos componentes 116 

curriculares em questão. 2.7.3. 6º PERÍODO (TURMA 2018): Disciplinas que serão ofertadas 117 

em 2020.9: ARQ0096 - CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE IV, 118 

ARQ0076 - HISTÓRIA DA CASA E DA HABITAÇÃO, ARQ0074 - URBANISMO III, 119 

ARQ0077 - ERGONOMIA DO ESPAÇO CONSTRUÍDO E HABITADO, ARQ0071 - 120 

CANTEIRO EXPERIMENTAL II, ARQ0056 - ARQUITETURA V (Componente está atrasado 121 

desde o período anterior), ARQ0066 - PAISAGEM I (Componente está atrasado desde o período 122 

anterior), ARQ0070 - CANTEIRO EXPERIMENTAL I (Componente está atrasado desde o 123 

período anterior); Disciplinas que não serão ofertadas em 2020.9: ARQ0097 - SISTEMAS 124 

ESTRUTURAIS II (Componente foi adiantado/ofertado no período 2020.6), ARQ0095 - 125 

ARQUITETURA E UTOPIA MODERNISTA, ARQ0072 - ARQUITETURA VI, ARQ0075 - 126 

PAISAGEM II. Justificativa: A disciplina de ARQ0095 - Arquitetura e Utopia Modernista se 127 

caracteriza, de acordo com sua ementa, como uma imersão territorial na arquitetura modera. 128 

Segundo seu objetivo, a disciplina deve possibilitar aos estudantes, por meio de uma visita de 129 

estudos, uma vivência fundamental de espaço urbano e arquitetônico modernista, consolidar as 130 

bases para uma leitura crítica deste período fundamental na história da arquitetura e do urbanismo 131 

e, consequentemente, melhor compreender as contradições da atuação profissional em seu tempo. 132 

Sendo assim, neste período de ensino remoto o CAU compreende que não é possível realizar uma 133 

viagem de estudos segura para todos e todas e, por isso, a disciplina não será ofertada. 2.7.4. 8º 134 

PERÍODO (TURMA 2017): Disciplinas que serão ofertadas em 2020.9: ARQ0106 - 135 

ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARQUITETURA, ARQ0107 - DEONTOLOGIA DA 136 

ARQUITETURA E URBANISMO, ARQ0108 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, 137 

ARQ0109 - POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO E CARTAS PATRIMONIAIS, ARQ0110 - 138 

ARQUITETURA VIII, ARQ0112 - PLANEJAMENTO TERRITORIAL E REGIONAL II, 139 
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ARQ0111 - URBANISMO V, ARQ0113 - PAISAGEM IV, ARQ0102 - PAISAGEM III 140 

(Componente está atrasado desde o período anterior), ARQ0049 - METODOLOGIA DE 141 

PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO (Optativa); Disciplina que não será 142 

ofertada em 2020.9: ARQ0114 - CANTEIRO EXPERIMENTAL IV. Justificativa: A disciplina 143 

de ARQ0114 - Canteiro Experimental IV não será ofertada no período letivo de 2020.9 pois os 144 

professores do eixo de instrumentação técnica, Lucio Flavio Gross Freitas, Marcos Eduardo 145 

Vitorino da Silva, Egon Vettorazzi, Juliana Pires Frigo e Gabriel Rodrigues da Cunha, ratificados 146 

pelo colegiado do curso, reafirmaram que esta faz parte do rol de disciplinas que não estão 147 

cobertas pelos concursos realizados e, portanto, eles se abstêm de apresentar qualquer 148 

justificativa para sua não oferta. Ressalta-se ainda que a disciplina de ARQ0114 - Canteiro 149 

Experimental IV se trata de uma disciplina teórico-prática e que de acordo com o § 2º do Artigo 150 

4º da Resolução nº 02/2021 - COSUEN, “fica facultado aos cursos de graduação a oferta ou não 151 

de componentes curriculares práticos ou teórico-práticos que demandam práticas profissionais 152 

ou que exijam laboratórios especializados ou atividades de campo ou visitas técnicas”, como é 153 

o caso de tal componente. Todos os pontos, com a definição das ofertas ou não de 154 

componentes curriculares para o período letivo de 2020.9 e suas respectivas justificativas, 155 

foram aprovados por unanimidade entre os membros deste Colegiado, presentes na reunião. 156 

Para além dos tópicos supracitados, este ponto de pauta também tratou da suspensão de pré-157 

requisitos exclusivamente para o período letivo de 2020.9, com o ponto: 2.7.5. Aprovação da 158 

suspensão, durante o período letivo de 2020.9, dos pré-requisitos dos componentes 159 

curriculares indicados: i) suspensão temporária do pré-requisito “ARQ0018 - ESTUDOS 160 

SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS” para o componente curricular “ARQ0031 - ESTUDOS 161 

URBANOS”: aprovado por unanimidade entre os presentes. ii) suspensão temporária do pré-162 

requisito “ARQ0061 - ARQUITETURAS E CIDADES NA AMÉRICA LATINA” para o 163 

componente curricular “ARQ0047 - TÓPICOS ESPECIAIS EM CIDADES LATINO-164 

AMERICANAS I”: aprovado por unanimidade entre os presentes. iii) suspensão temporária 165 

do pré-requisito “ARQ0070 - CANTEIRO EXPERIMENTAL I” para o componente curricular 166 

“ARQ0071 - CANTEIRO EXPERIMENTAL II”: aprovado por unanimidade entre os presentes. 167 

Ao final da reunião e após a aprovação dos componentes curriculares que serão ofertados no 168 

próximo período letivo de 2020.9, foi apresentada, para conhecimento geral, uma planilha com a 169 

carga horária docente detalhada para o respectivo semestre. A coordenadora Juliana Rammé 170 

ressaltou que a atribuição dos componentes curriculares e seus respectivos horários foram 171 

negociados com todos e todas docentes do curso, bem como, foram apresentados para todo corpo 172 

discente, em reuniões específicas por turma. Nada mais havendo para ser deliberado, encerrou-173 

se a reunião pontualmente às dezessete horas. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, 174 

lavrei esta ata, que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos 175 

desta ata: 1. E-mail, com a convocatória para a quarta reunião ordinária do colegiado CAU-176 

UNILA; 2. E-mail de solicitação de entrada no Colegiado de Arquitetura e Urbanismo da 177 

professora Stamatia Koulioumba. 3. Cópia do Processo nº 23422.007462/2021-25, que trata da 178 

solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo da discente Lilian Luciana Escobar; 4. 179 

Cópia do Processo nº 23422.007713/2021-38, que trata da solicitação de trancamento de 180 

disciplina fora do prazo do discente Pedro Victor Placides Machado Silva; 5. Cópia do Processo 181 

nº 23422.007743/2021-04, que trata da solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo da 182 

discente Rosmery Churata Calamani; 6. Cópia do Processo nº 23422.007751/2021-79, que trata 183 

da solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo da discente Amanda Paola Rodrigues 184 

Dos Santos; 7. Justificativas de ausência. 185 

            186 

 Márcia Medeiros        Juliana Rammé 187 

    Secretária           Presidenta 188 


