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Aos vinte e um dias de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e dez minutos, foi realizada 1 
a primeira chamada da segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e 2 
Urbanismo, realizada através de videoconferência pelo endereço 3 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila. Estiveram virtualmente presentes: 4 
Adelita Araújo de Souza, Egon Vettorazzi, Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Gabriele do 5 
Rosário Landim, Lucio Freitas, Patrícia Zandonade e Selma Passos Cardoso. Não obtendo o 6 
quórum necessário para realizar a reunião, ela foi cancelada às quatorze horas e quarenta minutos. 7 
Seguindo as orientações do Regimento de Reuniões do CAU-UNILA, aprovado em reunião 8 
colegiada no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, uma segunda chamada foi 9 
realizada aos vinte e quatro dias de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, através 10 
de videoconferência realizada no endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-11 
cau-unila, convocada via e-mail em vinte e dois de agosto de dois mil e vinte. Estiveram 12 
virtualmente presentes: Adelita Araújo de Souza, Egon Vettorazzi, Gabriele do Rosário Landim, 13 
Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Vitorino e Selma Passos 14 
Cardoso (representantes docentes) e Karen Julieth Garcia Galindo (representante discente). Mais 15 
uma vez, sem quórum para iniciar a reunião, foi realizada a terceira chamada da segunda reunião 16 
ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, com os presentes acima citados, 17 
que teve início às quatorze horas e trinta minutos, presidida pela Coordenadora do Curso, 18 
professora Juliana Rammé. INSERÇÃO EXPEDIENTES: A professora Juliana Rammé 19 
solicitou a inserção de dois informes (expedientes): Procedimento das reuniões e Regimento do 20 
colegiado e Minuta do ensino remoto, que foi aprovado por unanimidade. AGRADECIMENTO: 21 
Antes de iniciar o expediente, a professora Juliana Rammé, em nome do colegiado do curso, 22 
agradeceu a professora Adelita Araújo de Souza pelo período que atuou como professora 23 
substituta do curso, enfatizando a sua constante e importante colaboração. 1. EXPEDIENTE: 24 
1.1 Aprovação da ata da 1º reunião ordinária do CAU-UNILA. A professora Juliana Rammé 25 
informou que a ata está sendo redigida pelo Técnico Rafael Medeiros de Lemos e que será preciso 26 
aguardar a finalização para que seja aprovada. 1.2 Justificativas de ausência: Gabriel Rodrigues 27 
da Cunha. 1.3 Procedimento das reuniões e Regimento do colegiado: A professora Juliana 28 
Rammé informou que a partir da próxima reunião passará a seguir os trâmites definidos pelo 29 
Regimento do CONSUN, com o objetivo de deixar mais claro os trâmites das propostas/emendas 30 
aos pontos de pauta. A docente afirma que esse procedimento será adotado devido a inexistência, 31 
até a presente data, de um regimento próprio do Colegiado do CAU que define estes fluxos. Ainda, 32 
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de acordo com a docente, iniciou-se a discussão de uma minuta do Regimento do Colegiado no 33 
ano de 2017, porém, até a presente data ela não foi aprovada. Com isso, a coordenação se propõe 34 
a fazer uma nova minuta do Regimento do colegiado para apresentar ao coletivo até o final deste 35 
ano. 1.4 Minuta do Ensino Remoto: Foi publicada no boletim de serviço 72/2020, do dia 19 de 36 
agosto, a Resolução COSUEN que regulamenta o Período Especial Emergencial na Graduação 37 
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, enquanto durar a restrição 38 
às aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. Para tratar do assunto, a 39 
coordenação do curso irá chamar uma reunião docente e posteriormente uma reunião do 40 
colegiado. A coordenação comunicou que foi desenvolvido, em conjunto com os representantes 41 
discentes, um Censo Estudantil a fim de entender as demandas discentes e auxiliar na tomada de 42 
decisões, especialmente agora quanto a questão do ensino remoto. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 43 
Eleição da professora-coordenadora ou professor-coordenador de TCC do CAU-UNILA 44 
(Processo 23422.009303/2020-82). Após a leitura da Minuta do Regulamento do TCC pela 45 
professora Juliana Rammé foi aberta a inscrição para a candidatura. Não houve candidatos. 2.2. 46 
Aprovação do Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante do CAU-UNILA 47 
(Processo 3422.003388/2019-31). Foram postas para votação três propostas de alteração do texto 48 
do Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante do CAU-UNILA. Proposta 1: O 49 
professor Lúcio Flávio Gross Freitas propõe o ajuste do CAPITULO III – DA COMPOSIÇÃO 50 
do Regimento do NDE, a fim de garantir a participação permanente do(a) coordenador(a) de 51 
curso em exercício. A proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta 2: O professor Lúcio 52 
Flávio Gross Freitas propõem a alteração do Artigo 18, inciso IV “o/a membro/a que faltar, sem 53 
justificativa aceita, a duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas no período de 12 (doze) meses, 54 
será destituído/a de sua função e substituído” para “o/a membro/a que não puder comparecer à 55 
sessão, deverá justificar a ausência”, a inclusão do inciso V “o/a membro/a que faltar, sem 56 
justificativa aceita, a duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas no período de 12 (doze) meses, 57 
será destituído/a de sua função e substituído” e do inciso “VI – o/a membro/a elegível que faltar 58 
mais 4 reuniões ordinárias nos 3 anos de mandato, sem justificativa legal, será destituído/a de sua 59 
função e substituído”. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta 60 
3: A professora Adelita Araújo de Souza propõe a inclusão do inciso I no artigo 19: “As reuniões 61 
extraordinárias podem ser realizadas de forma remota a critério do presidente”. Neste momento 62 
saíram da reunião os docentes Lúcio Gross Freitas, Juliana Pires Frigo e a discente Karen Julieth 63 
Garcia Galindo e o professor Gabriel Rodrigues da Cunha entrou na reunião. Após ampla 64 
discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes: Adelita Araújo de Souza, 65 
Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosario Landim; Juliana Rammé; 66 
Marcos Vitorino e Selma Passos Cardoso. Aprovação do Regimento Interno do Núcleo 67 
Docente Estruturante do CAU-UNILA: Após a votação das propostas de alterações, o 68 
Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante do CAU-UNILA irá para análise do 69 
Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular (DENDC). A proposta foi aprovada por 70 
unanimidade. As 17h foi aprovado por unanimidade o novo teto da reunião para as 17h30. 2.3 71 
Aprovação Regulamento de Estágio CAU-UNILA (Processo 23422.006579/2016-24). Foi 72 
posta em votação uma proposta de alteração do texto do Regulamento de Estágio CAU-UNILA. 73 
Proposta: A professora Adelita Araújo de Souza propõe a alteração do décimo artigo, onde se lê 74 
“Art. 10 Os Estágios, em qualquer modalidade, não serão validados quando realizados antes de 75 
concluídos, no mínimo, 50% dos créditos do curso,” leia-se “Art. 10 Os Estágios, em qualquer 76 
modalidade, não serão validados quando realizados antes de concluídos, no mínimo, 30% dos 77 
créditos do curso”. A proposta foi aprovada. O resultado da votação foi: 5 (cinco) votos favoráveis, 78 
1 (um) contrário e 1 (uma) abstenção. Votaram favoravelmente: Adelita Araújo de Souza; Egon 79 
Vettorazzi; Juliana Rammé; Marcos Vitorino e Selma Passos Cardoso. Votou contra: Gabriel 80 
Rodrigues da Cunha. Abstenção: Gabriele do Rosário Landim. O professor Gabriel Rodrigues da 81 
Cunha justifica seu voto pela “preservação do que está estabelecido no PPC, devido sua lógica, e 82 
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também por ser uma reunião esvaziada para essa decisão” e a Professora Gabriele do Rosário 83 
Landim justificou sua abstenção pela “falta de analisar a proposta de maneira mais ampla de 84 
acordo com todo o regimento e necessidades dos discentes”. Aprovação Regulamento de 85 
Estágio CAU-UNILA: Após propostas de alterações, foi votado a aprovação do Regulamento 86 
do Estágio CAU-UNILA. A proposta foi aprovada. O resultado da votação foi: 5 (cinco) votos 87 
favoráveis; 1 (um) contrário e 1 (uma) abstenção. Votaram favoravelmente: Adelita Araújo de 88 
Souza; Egon Vettorazzi; Juliana Rammé; Marcos Vitorino e Selma Passos Cardoso. Votou contra: 89 
Gabriel Rodrigues da Cunha. Abstenção: Gabriele do Rosário Landim. Deu-se por encerrada a 90 
reunião às dezessete horas e trinta minutos, eu, Egon Vettorazzi, lavrei esta Ata que, uma vez 91 
aprovada, será assinada por mim e pela Presidenta do colegiado. 92 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 16:33 ) 
EGON VETTORAZZI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1084069

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 19:32 ) 
MARCOS EDUARDO VITORINO DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2141770

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 12:26 ) 
LUCIO FLAVIO GROSS FREITAS 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2145225

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 17:55 ) 
JULIANA PIRES FRIGO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2145281

(Assinado eletronicamente em 02/10/2020 20:28 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 16:19 ) 
JULIANA RAMME 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2201741

(Assinado eletronicamente em 02/10/2020 23:35 ) 
SELMA PASSOS CARDOSO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2367286

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 15:05 ) 
GABRIELE DO ROSARIO LANDIM 

PROFESSOR SUBSTITUTO

3144843
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