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ATA Nº 02/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, realizada por 

videoconferência em 09 de julho de 2020. 
 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte e dois 1 

minutos, teve início a primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e 2 

Urbanismo, convocada via e-mail em 03/07/2020, realizada através de videoconferência no 3 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela Coordenadora 4 

do Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram virtualmente presentes: Adelita Araújo de 5 

Souza, Andreia da Silva Moassab, Cecília Maria de Morais Machado Angileli, EgonVettorazzi, 6 

Gabriel Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosário Landim, Juliana Pires Frigo, Karine Gomes 7 

Queiroz, Leonardo de Assis Saldanha, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vitorino da 8 

Silva, Patricia Zandonade, Rafael Veronese de Souza e Selma Passos Cardoso. O Diretor do 9 

Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, Jiam Pires Frigo, 10 

participou da reunião, como convidado. 1.EXPEDIENTE: 1.1. Aprovação da ata da 1º 11 

Reunião Extraordinária do CAU-UNILA: a professora Juliana Rammé informou que a ata 12 

foi redigida pela técnica Márcia Medeiros e que será preciso aguardar que ela retorne de licença 13 

para que seja finalizada e aprovada. 1.2. Situação do bloco Barrageiros: a professora Juliana 14 

Rammé informou que enviou as fotos tiradas pela professora Patricia Zandonade para o setor de 15 

infraestrutura da UNILA, relatando as infiltrações ainda existentes após a reforma, bem como, a 16 

falta de ventilação direta nas salas de aulas do bloco e que está aguardando retorno do setor. 17 

1.3. Composição do colegiado do CAU-UNILA: a professora Juliana Rammé relatou que 18 

solicitou ao DENDC, com anuência de todo colegiado, a prorrogação da portaria de 19 

composição do colegiado que estava vencida desde 15/05/2020 (quinze de maio de dois mil e 20 

vinte). A docente informou ainda que a nova portaria foi publicada em 08/07/2020 (oito de 21 

julho de dois mil e vinte) com vigência definida para quando for possível realizar eleições ou 22 

para quando retornarem as aulas presenciais. 1.4. Calendário de reuniões ordinárias do 23 

colegiado do CAU-UNILA: a presidenta do colegiado apresentou o calendário de reuniões do 24 

segundo semestre de 2020, no qual ficou definido que o dia da reunião será na segunda quarta-25 

feira de cada mês. 1.5. Processos de aposentadorias já tramitadas na UNILA: a professora 26 

Juliana Rammé citou que, no ILATIT, apenas o professor Gláucio Roloff se aposentou antes do 27 

professor Eduardo de Oliveira Elias e que sua vaga permaneceu no curso de origem, sem que 28 

ela tenha sido discutida em outras instâncias colegiadas, sobretudo no CONSUNI. A docente 29 

destaca que, nesse sentido, a coordenação do curso vai prezar para que a vaga do professor 30 

Eduardo Elias também permaneça no curso de Arquitetura e Urbanismo. 1.6. Justificativas de 31 

ausência: Nenhuma justificativa apresentada O teto da reunião foi aprovado por unanimidade 32 

para às dezessete horas e trinta minutos. ORDEM DO DIA: 2.1. Eleição da professora-33 

coordenadora ou professor-coordenador de TCC do CAU-UNILA (Processo físico 34 

23422.0033058/2016-15): a professora Juliana Rammé sugeriu inverter o ponto de pauta, para 35 
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priorizar a discussão referente ao ponto 2.2. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2.2. 36 

Definição da vaga de concurso decorrente da aposentadoria de docente efetivo na área 37 

Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em 38 

Meios de Expressão e Representação (Processo 23422.007209/2020-69): Para iniciar as 39 

discussões acerca da pauta, a professora Andreia Moassab teve a palavra franqueada para fazer 40 

a exposição da proposta enviada pelo NDE - proposta que indica a abertura de concurso para a 41 

área de Arquitetura e Urbanismo subárea Projeto de Arquitetura e Urbanismo (atelier 42 

integrado) com ênfase em Crítica e História (eixo de Instrumentação), com pontos de prova que 43 

abarquem Habitação de Interesse Social na América Latina e também Arquitetura dos 44 

Originários, Afrolatinos e questões de gênero - no entanto a professora optou por não apresentar 45 

a proposta oriunda do NDE, utilizando o seu tempo para apresentar a sua opinião sobre as 46 

propostas encaminhadas pelos demais colegas. Logo após, o professor Gabriel Cunha teve a 47 

palavra franqueada para apresentar a sua proposta. O docente explica sua emenda através de 48 

quatro cenários diferentes e indica que a vaga de concurso deva seguir os cenários três e quatro, 49 

ou seja, o eixo de meios de expressão e representação. Ressalta que sua emenda não se trata de 50 

tabelas matemáticas, mas sim de cenários que se alteram por questões qualitativas e decisões 51 

políticas. Para o docente, é preciso ter uma decisão do curso com relação as optativas e a 52 

distribuição dos professores no eixo de ateliê. Ele defende que seja ofertada apenas uma 53 

disciplina optativa por turma nos semestres ímpares, conforme prevê o PPC. Essa decisão foi 54 

aplicada aos quatro cenários apresentados. No primeiro cenário, os professores dos quatro eixos 55 

se distribuem igualmente para as disciplinas de Ateliê. O segundo cenário prevê que o Ateliê de 56 

Urbanismo e tudo que a ele está relacionado passe a ser entendido como de exclusividade das 57 

professoras do eixo e as demais disciplinas do Ateliê serão divididas entre os professores dos 58 

quatro eixos. O terceiro cenário prevê que as professoras do eixo de Urbanismo sejam 59 

removidas das disciplinas referentes ao Ateliê de Arquitetura e respondam exclusivamente 60 

pelas disciplinas de Urbanismo. E, por fim, o cenário quatro prevê que a professora Karine não 61 

contribua nas disciplinas de Ateliê e que as disciplinas de Ergonomia, Sistemas Estruturais I e 62 

II, Topografia, Laboratório de Topografia, do eixo de Tecnologia, não sejam contabilizadas em 63 

função de não terem sido previstos concursos de atendimento a estes saberes. O professor 64 

Gabriel conclui que, segundo o CAU-BR, a principal atuação do Arquiteto e Urbanista no 65 

Brasil está relacionada à concepção arquitetônica, e por isso é importante que o curso tenha o 66 

eixo de Representação bem estruturado e bem fortalecido, prevendo a reposição da vaga do 67 

professor Eduardo Elias para este eixo. O docente ressalta que existe, sabidamente, uma 68 

demanda no curso em Desenho Digital, reconhecida por vários professores nas disciplinas de 69 

Ateliê e esvaziar o eixo de Representação, neste momento, não parece ser uma boa estratégia. 70 

Em seguida a professora Juliana Rammé teve a palavra franqueada para apresentar a sua 71 

proposta. A docente inicia comentando que sua emenda se difere da sugestão que veio do NDE, 72 

por ter sido uma posição sua já na votação dentro da reunião do núcleo. Ressalta que, com essa 73 

emenda conseguiu ampliar sua compreensão do PPC e defende que ele precisa ser revisado o 74 

quanto antes. Menciona que sua proposta partiu do pressuposto que Urbanismo é um eixo, 75 

diferente das demais propostas apresentadas, pois, apesar de algumas disciplinas serem co-76 

requisitos de Arquitetura, outras demandam conhecimentos específicos, além do curso ter 77 

quatro professores concursados especificamente para este eixo e que, caso o coletivo entenda 78 

que Urbanismo não é um eixo, a docente questiona para que eixo iriam estes professores. A 79 

proposta considera que não devam ser atribuídas disciplinas optativas exclusivas para 80 

determinados eixos, mas que elas sejam divididas equitativamente entre os quatro eixos do 81 

curso, avaliando que o mais justo é uma divisão por igual. As disciplinas de Ateliê de 82 

Arquitetura, a disciplina de TCC 1 e a disciplina de Arquitetura e Utopias Modernistas também 83 

são divididas equitativamente entre os quatro eixos. As demais disciplinas são alocadas nos 84 

eixos específicos, conforme prevê o PPC e encontram-se detalhadas na tabela anexada na 85 

proposta. A professora Juliana Rammé considera que a vaga de concurso deva ser direcionada 86 

pra o eixo de Urbanismo/Paisagem, pois, de todos os eixos ele é o único que, atualmente, não 87 
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apresenta docentes em número suficiente para ministrar as disciplinas do próprio eixo, diferente 88 

dos demais. Destaca que o eixo de Urbanismo conta com quatro docentes, mas precisa de cinco. 89 

Isso sem considerar os créditos comuns, como as disciplinas optativas, as disciplinas de ateliê 90 

de arquitetura, a disciplina de TCC 1 e a disciplina de Arquitetura Modernista, que foram 91 

divididas equitativamente entre os quatro eixos. Se somar estas disciplinas, o eixo de 92 

Urbanismo/Paisagem passa a demandar três docentes para que seu quadro efetivo fique 93 

completo, diferente dos demais eixos que passam a demandar um ou dois docentes. Por fim, a 94 

docente afirma que tem interesse em migrar do eixo de Leitura e Representação para o eixo de 95 

Urbanismo/Paisagem, devido ao histórico de pesquisa e formação acadêmica. Destaca que isso 96 

não é novidade para ninguém, uma vez que, ela já manifestava interesse nesta migração antes 97 

do seu afastamento para doutoramento e que já havia manifestado formalmente para o NDE, via 98 

e-mail, antes mesmo da discussão sobre essa vaga iniciar, como mostra a relatoria feita pela 99 

professora Andréia Moassab. Finalizando a apresentação das propostas, o professor Lúcio 100 

Freitas teve a palavra franqueada para apresentar a proposta elaborada em conjunto com a 101 

professora Juliana Frigo. Para a exposição da proposta o professor inicia questionando o 102 

coletivo por que os concursos não se utilizam de um único edital mesmo quando se olha para 103 

um eixo específico, por que os editais para todos os concursos não são iguais? E apresenta a 104 

resposta a partir de sua perspectiva: os editais são distintos com pontos de concursos distintos 105 

porque são estes pontos de concurso que definem a área de atuação de cada docente, sendo 106 

possível mapear as áreas de um curso já cobertas por concurso, bem como as áreas ainda 107 

descobertas. O professor expõe que foi a partir desta análise irá explicar a metodologia adotada 108 

para a construção da proposta. Esta é uma construção não apenas numérica, mas para se chegar 109 

aos números é necessária uma análise qualitativa. O professor apresenta o cenário atual de 110 

docentes efetivos do CAU e a organização destes docentes por eixo. Posteriormente apresenta 111 

crítica à uma análise de demanda docente baseada exclusivamente em número de créditos e 112 

afirma que esta não é uma metodologia adequada para definir demanda docente, pois qualquer 113 

análise que desconsidere as disciplinas/conteúdos do CAU, conforme o atual PPC, que ainda 114 

não possuem docentes concursados, entende como uma análise superficial para a pauta 115 

apresentada. Na sequência, apresenta o panorama atual do eixo de Instrumentação Técnica sob 116 

uma análise quali/quantitativa, destacando o histórico das vagas, as colaborações de docentes de 117 

outros eixos e principalmente as disciplinas que compõem o eixo e que ainda não possuem 118 

nenhum docente concursado, trazendo fragilidade didático pedagógica além de potencializar o 119 

adoecimento docente por terem que assumir disciplinas que não fazem parte de suas áreas de 120 

pesquisa, atuação e principalmente dos seus referidos concursos. O professor destaca ainda que 121 

o eixo possui cinco docentes que ingressaram no CAU/UNILA mediante a três editais de 122 

concurso (sendo dois editais exatamente iguais, o 46/2014 e o 200/2014) e um aproveitamento 123 

de concurso, mas que mesmo com os cinco docentes das quatorze disciplinas obrigatórias do 124 

eixo somente seis estão cobertas a partir dos pontos de concurso e proposta de atuação 125 

acadêmica, sendo assim nove disciplinas estão descobertas (Ergonomia, Conforto Ambiental 126 

Térmico, Conforto Ambiental Lumínico, Conforto Ambiental Acústico, Sistemas Estruturais I, 127 

Sistemas Estruturais II, Topografia, Laboratório de Topografia), esta situação coloca não 128 

apenas o eixo de Instrumentação Técnica em situação delicada, mas fragiliza todo o curso 129 

podendo comprometer o desenvolvimento didático pedagógico, bem como, a formação dos 130 

discentes. No intuito de tentar sanar alguns problemas citados anteriormente pelo professor 131 

Lúcio, o mesmo faz uma consulta por e-mail à todos os docentes do eixo a fim de verificar se 132 

alguém tem interesse em se manifestar como responsável de alguma das disciplinas 133 

descobertas, dentre os docentes apenas o Professor Egon Vettorazzi manifestou interesse nas 134 

disciplinas de Conforto Ambiental. A partir disso o professor Lúcio Freitas conclui 135 

apresentando: 1) que para a definição da área/subárea/ênfase da vaga oriunda da aposentadoria 136 

do Prof. Eduardo Elias não sejam considerados meros cálculos pautados em números de 137 

docentes e número de créditos, mas que sejam consideradas as disciplinas que ainda 138 

apresentam-se sem docente concursados; 2) que seja registrada e aprovada pelo colegiado do 139 
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CAU a manifestação de interesse do Prof. Egon Vettorazzi como “Professor Responsável” das 140 

disciplinas de Conforto Ambiental Acústico, Conforto Ambiental Lumínico e Conforto 141 

Ambiental Térmico a fim de reduzir parte da lacuna de disciplinas sem docente concursado; 3) 142 

que seja mantido o concurso para a área Arquitetura e Urbanismo e a subárea Projeto de 143 

Arquitetura e Urbanismo; 4) que seja alterada a ênfase de Instrumentação em Leituras e 144 

Representação para Instrumentação Técnica; e 5) que o concurso contemple pontos 145 

relacionados aos saberes de: Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Topografia Ergonomia e 146 

Sistemas Estruturais, sanando assim completamente as lacunas apresentadas atualmente no eixo 147 

de Instrumentação Técnica/CAU UNILA. Após a apresentação das propostas houve amplo 148 

debate do colegiado. A professora Karine Queiroz solicitou que ficasse registrado em ata que as 149 

disciplinas de Poéticas Visuais I, Poéticas Visuais II e Poética Visuais na Latino-Americana não 150 

possuem docente concursado. A professora Patricia Zandonade solicitou que ficasse registrado 151 

seu apoio a migração da professora Juliana Rammé para o eixo de Urbanismo. O professor 152 

Lúcio Freitas também solicitou que ficasse registrado em ata que o colegiado vota a definição 153 

de vaga de concurso através de proposta senão de emendas à relatoria do NDE, pois trata-se de 154 

instâncias diferentes. A professora Juliana Rammé comentou que a questão levantada, sobre a 155 

área de concurso, já foi utilizada por diferentes colegas para se recusar a ministrar determinadas 156 

disciplinas, o que considera legítimo. A docente manifestou, ainda, preocupação com relação ao 157 

problema levantado pelo professor Lucio Freitas, de que várias disciplinas do eixo de 158 

Tecnologia não foram previstas nos concursos realizados para os docentes desse eixo e, por 159 

isso, se encontram descobertas. A professora Juliana Rammé também ressaltou que, atualmente, 160 

existem quatro professores no eixo de Meios e Representação, considerando o professor 161 

aposentado Eduardo Elias, e que na sua emenda os cálculos realizados apontaram para uma 162 

necessidade de apenas três docentes. Por isso, a docente afirma que essa vaga excedente poderia 163 

ser utilizada para solucionar o déficit apresentado por ela para o eixo de Urbanismo, devido sua 164 

prioridade com relação aos demais eixos. A docente alega que nesse cenário ela poderia fazer a 165 

migração para o eixo de Urbanismo, dado que seu interesse e manifestação formal já haviam 166 

sido encaminhados em fevereiro deste mesmo ano para a coordenação do curso e para o NDE e, 167 

sendo sua migração efetivada, a vaga para concurso seria aberta para o eixo de Meios de 168 

Expressão, conforme detalhado em sua proposta. A professora Patricia Zandonade afirma que o 169 

eixo de Meios de Expressão é o que mais demanda a vaga neste momento e sugere que seja 170 

colocada em votação a vaga que vai ser encaminhada para a PROGEPE. A docente alega que é 171 

preciso aguardar os próximos passos para fazer a migração da professora Juliana Rammé, pois 172 

considera que as coisas devam ser feitas nos tempos corretos, embora manifeste apoio futuro à 173 

esta migração. A professora Patricia ainda menciona que é preciso cuidar com a sequência da 174 

votação, porque todos os docentes irão votar em todas as propostas e considera que a maioria 175 

tende votar na vaga para o eixo de Meios de Expressão, mas, se esses votos forem diluídos 176 

entre quem vota apenas para o eixo de Meios de Expressão e entre quem vota na vaga de Meios 177 

de Expressão condicionada à migração da professora Juliana Rammé, os votos ficarão divididos 178 

e pode ser que outra proposta ganhe. O que destaca ser injusto. A professora Juliana Rammé 179 

responde a professora Patricia ao mencionar que se for o caso de votar a vaga, devido a 180 

compreensão de que sua proposta tenha ficado tendenciosa e que não seja o momento de 181 

amarrar uma coisa à outra, ela concorda em alterar sua proposta apenas para o eixo de 182 

Urbanismo, uma vez que desde o início da reunião ela defende o déficit para este eixo. Às 183 

dezessete horas e trinta minutos foi aprovado por unanimidade o novo teto da reunião para às 184 

dezoito horas e trinta minutos, bem como o adiamento da pauta 2.1 para a próxima reunião do 185 

colegiado. Ao final, foram colocadas em votação as quatro propostas apresentadas, cada uma 186 

representando a demanda referente à vaga de concurso decorrente da aposentadoria de docente 187 

efetivo na área Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de Arquitetura e Urbanismo com 188 

ênfase em Meios de Expressão e Representação (Processo 23422.007209/2020-69) Proposta 1: 189 

Área de Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em 190 

Crítica e História; Proposta 2: Área de Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de 191 
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Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Urbanismo e Paisagem; Proposta 3: Área de 192 

Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Meios de 193 

Expressão e Representação. Proposta 4: Área de Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de 194 

Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Instrumentação Técnica. O resultado da votação foi o 195 

seguinte: a proposta 1 não teve votos; a proposta 2 teve um voto: da professora Juliana 196 

Rammé; a proposta 3 teve dez votos: do professor Gabriel Rodrigues da Cunha, das professoras 197 

Gabriele do Rosário Landim, Cecilia Maria de Morais Machado Angileli, Patricia Zandonade, 198 

Adelita Araújo de Souza, Selma Passos Cardoso, Andreia da Silva Moassab e Karine Gomes 199 

Queiroz, e dos discentes Leonardo Assis Saldanha e Rafael Veronese de Souza; a proposta 4 200 

teve quatro votos: da professora Juliana Pires Frigo e dos professores Lúcio Flávio Gross 201 

Freitas, EgonVettorazzi e Marcos Eduardo Vitorino da Silva. Não houve abstenção. Portanto, 202 

ficou definida que a vaga de concurso decorrente da aposentadoria de docente efetivo, 203 

permanecerá na área Arquitetura e Urbanismo, subárea Projeto de Arquitetura e 204 

Urbanismo com ênfase em Meios de Expressão e Representação. Deu-se por encerrada a 205 

reunião às dezoito horas e trinta minutos, eu, Rafael Medeiros de Lemos, lavrei esta Ata que, 206 

uma vez aprovada, será assinada por mim e pela Presidenta do colegiado. 207 

 208 

 209 

       210 
Rafael Medeiros de Lemos 

Secretário 

Juliana Rammé 

Presidenta 

 211 
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