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Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
 

ATA Nº 06/2021 
 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Unila, realizada por 

videoconferência em 09 de junho de 2021. 
 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos foi 1 

realizada a primeira chamada para a segunda reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 2 

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

UNILA, convocada via e-mail institucional em dois de junho de dois mil e vinte e um, realizada 4 

através de videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e 5 

Pesquisa – RNP, Comunidade COLEGIADO CAU-UNILA, disponível no endereço virtual 6 

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

Curso, professora Juliana Rammé. Não obtendo o quórum necessário para realizar a reunião, 8 

ela foi cancelada às catorze horas e dez minutos. Seguindo as orientações do Regimento de 9 

Reuniões do CAU-UNILA, aprovado na reunião colegiada do dia vinte e oito de junho de dois 10 

mil e dezenove, foi efetuada uma segunda chamada para a segunda reunião extraordinária do 11 

Colegiada do CAU-UNILA, convocada formalmente via e-mail institucional em sete de junho de 12 

dois mil e vinte e um, para ser realizada no dia nove do mês de junho do ano de dois mil e vinte 13 

e um, às treze horas e trinta minutos, através de videoconferência pela Plataforma Conferência 14 

Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, Comunidade COLEGIADO CAU-UNILA, 15 

disponível no endereço virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e 16 

presidida pela Coordenadora do Curso, professora Juliana Rammé. Nesta segunda chamada 17 

estiveram virtualmente presentes na reunião: Andreia da Silva Moassab, Cecília Maria de Morais 18 

Machado Angileli, Gabriel Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosário Landim, Juliana Rammé, 19 

Márcia Medeiros e Patricia Zandonade. Ressalta-se que os docentes Juliana Pires Frigo, Lúcio 20 

Flávio Gross Freitas e Selma Passos Cardoso estavam em gozo de férias e participaram 21 

voluntariamente da reunião colegiada, tendo contabilizado o quórum e votado no ponto de pauta. 22 

As docentes Celine Felicio Verissimo, Mariana Barbosa de Souza, Renata Silva Machado e 23 

Stamatia Kouliomba participaram da reunião colegiada como ouvintes, sem direito à voto e/ou 24 

fala. O teto máximo da reunião foi votado e estabelecido para dezesseis horas e trinta minutos. 1. 25 

EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência: Karine Gomes Queiroz, em licença por 26 

falecimento de familiar. Em sequência, foi iniciada a discussão do ponto de pauta único da 27 

reunião, conforme convocatória. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Reanálise e deliberação do pedido 28 

Prorrogação de afastamento para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto 29 

Sensu fora do país, nível doutorado, da docente Renata Silva Machado: A discussão deste 30 

ponto de pauta iniciou com a leitura do Despacho do ILATIT, que trata da deliberação do 31 

CONSUNI acerca do processo em questão. O professor Lucio pediu para que quem esteve 32 

presente na reunião do CONSUNI explanar sobre a discussão que lá ocorreu, ao que o professor 33 

Gabriel atendeu imediatamente, explanando sobre a reunião e a relatoria apresentada. Na 34 

sequência, os membros do Colegiado discutiram sobre o tema, apresentando seus 35 
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posicionamentos e questionamentos sobre a situação. Por fim, os membros decidiram apresentar 36 

os seguintes Encaminhamentos: 1. O Colegiado do CAU-UNILA não compreende a solicitação 37 

do CONSUNI, pois tudo que foi solicitado encontra-se já no processo, sendo que devolver o 38 

processo para o colegiado pode prejudicar o decurso de prazo, fragilizando os atos institucionais; 39 

2. No entanto, com vistas a não prejudicar o afastamento da colega, que as unidades deliberativas 40 

façam valer o que já está posto no processo: i) o requerimento da professora Renata Silva 41 

Machado, (página 49 a 52), de afastamento durante o período de 08/2019 à 07/2023, com 42 

reposição e distribuição dos encargos; ii) a ata do colegiado do CAU-UNILA (página 54), que 43 

ratifica o afastamento para quatro anos com a distribuição de encargos entre docentes do curso, 44 

“caso não seja possível a contratação de PSS”; iii) a ata do CITAD, que ratifica a deliberação do 45 

CAU-UNILA e compromete-se na distribuição da carga-horária; e iv) o despacho de anuência do 46 

Diretor do Instituto (página 63), que destaca que durante o afastamento da Professora Renata 47 

Silva Machado suas atividades acadêmicas serão obrigatoriamente substituídas. A votação dos 48 

encaminhamentos resultou em aprovação por unanimidade entre os presentes na reunião. 49 

Ressalta-se que antes da votação, percebeu-se que as falas acerca das discussões do ponto de 50 

pauta se prolongariam além do teto, sendo sugerida e aprovada entre os membros, a prorrogação 51 

do teto da reunião para dezessete horas. Ao final da reunião, as professoras Juliana Pires Frigo e 52 

Andreia da Silva Moassab pediram a palavra. A professora Juliana informou que ela e a 53 

professora Juliana Rammé fizeram uma chapa de candidatura para a Coordenação do CITAD. A 54 

professora Andreia, por sua vez, usou da palavra para fazer um alerta/reclamação sobre situações 55 

em que membros do Colegiado solicitam a inclusão de ponto de pauta nas reuniões e não são 56 

atendidos. Nada mais havendo para ser deliberado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 57 

cinquenta e sete minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que 58 

será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 1. 59 

Primeira convocação para a segunda reunião extraordinária do colegiado do CAU-UNILA; 2. E-60 

mail, com a segunda convocatória para a segunda reunião extraordinária do colegiado do CAU-61 

UNILA; 3. Cópia do Processo nº 23422.004325/2019-49, que trata da solicitação de afastamento 62 

para pós-graduação Stricto Sensu da docente Renata Silva Machado; 4. Justificativas de ausência. 63 

           64 

 Márcia Medeiros        Juliana Rammé 65 

    Secretária           Presidenta 66 
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