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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Ata da Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, realizada por videoconferência 

em 03 de setembro de 2020. 
 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 

teve início a segunda reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, 

através de videoconferência realizada no endereço 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila, convocada via e-mail em 

31/08/2020, presidida pela Coordenadora do Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram 

virtualmente presentes: Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Eduarda Regina Lopes Fank, 

Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosário Landim, Julia Lima da Silva, 

Juliana Pires Frigo, Karen Julieth Garcia Galindo, Karine Gomes Queiroz, Leonardo de Assis 

Saldanha, Lúcio Flávio Gross Freitas, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Patrícia Zandonade, 

Rafael Veronese de Souza, Selma Passos Cardoso e a servidora Karen Loraine Kraulich. 1. 

EXPEDIENTE: 1.1 Justificativas de ausências: A ausência da servidora Márcia Medeiros foi 

justificada em função de sua licença capacitação. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Deliberações sobre 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE) no CAU-UNILA: A professora Juliana Rammé iniciou 

a reunião com uma apresentação das particularidades das normativas publicadas que estabelecem 

o Ensino Remoto Emergencial – ERE, na UNILA. Em sua fala, fez as seguintes explicações: 

apresentou um resumo das normativas do ERE - Resolução da COSUEN, 05/2020, Calendário 

Acadêmico aprovado no CONSUN,  Instrução Normativa PROGRAD 05.2020, que organiza os 

fluxos administrativos para execução do ensino remoto; lembrou que a adesão ao ERE é 

facultativa aos docentes e discentes e as particularidades de cada um precisa ser considerada; 

todos os discentes que possuem  matrícula ativa em 2020.1 permanecerão com esse status, no 

referido semestre, independente da adesão às disciplinas remotas; os prazos para que os discentes 

integralizem o curso de graduação estão suspensos até que o ensino presencial seja retomado; o 

período do ERE está sendo chamado de 2020.5 e é alternativo; as disciplinas de 2020.1 podem 

ou não ser ofertadas em 2020.5; se o discente estiver matriculado em componente no semestre 

2020.1 e porventura vier e cursá-lo com aprovação em 2020.5, deverá solicitar o cancelamento 

da primeira matrícula à Secretaria Acadêmica, no momento em que for aprovado; as aulas podem 

ser síncronas ou assíncronas; compete aos colegiados a deliberação, junto com os docentes 

proponentes, a aprovação das disciplinas a serem ofertadas no ERE; as disciplinas ofertadas de 

forma remota devem ser equivalentes às que constam no PPC do curso; optativas novas precisam 

ser aprovadas pelo colegiado e encaminhadas ao Departamento de Normas e Desenvolvimento 

Curricular – DENDC/PROGRAD para cadastro no SIGAA; os Planos de Ensino dos 

componentes ofertados de forma remota devem ser aprovados no colegiado, contendo a previsão 

das atividades síncronas e assíncronas, em até sete dias corridos do início da disciplina; os 

horários das aulas devem respeitar o horário do curso, previsto no PPC; para aulas em horários 
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diferentes, deve haver concordância entre alunos e professores; recomenda-se prioridade para os 

discentes que possam formar até o final do ano, com o período emergencial; o colegiado pode 

definir o número máximo de vagas em turmas no ERE; há a previsão de assistência digital para 

alunos e docentes; são três ciclos de ofertas, em três períodos diferentes, conforme mencionado 

na IN da PROGRAD; não haverá período de ajustes de matrículas; os estágios obrigatórios 

podem ocorrer; alunos que estão matriculados em TCC II em 2020.1 que queiram apresentar seus 

trabalhos, terão que se matricular em 2020.5 novamente; os alunos com possibilidade de formar 

poderão enviar os certificados de AACs à PROGRAD, em período contínuo, enquanto durar o 

ERE, os demais deverão aguardar o retorno às aulas presenciais; as normativas, instruções e 

resoluções referente são ensino remoto estão vindo de forma rápida e é importante a atenção de 

todos à leitura e acompanhamento dos documentos; apresentou as datas do Calendário 

Acadêmico para o ERE; ocorreu uma reunião docente na terça-feira, dia primeiro de setembro, 

para o debate e entendimento da resolução, sem definições acerca da adesão ou não ao ERE e a 

compreensão é de que a prioridade de oferta, se for o caso, seria para discentes formandos e 

retidos – estudantes que passaram o tempo de integralização, que seria de cinco anos; fez um 

levantamento junto com o professor Egon Vettorazzi, e, no momento, tem-se trinta estudantes 

retidos, dentre eles alguns seriam formandos; o formando seria aquele que está matriculado em 

2020.1 em todos os componentes que faltam para concluir o curso; apresentou um gráfico que 

foi feito com a ajuda do professor Gabriel Rodrigues da Cunha, das disciplinas obrigatórias, 

optativas e atividades pendentes para que os estudantes retidos e formandos concluam o curso; 

atualmente há dez alunos no curso que estão matriculados apenas em TCC I. Por fim, lembrou 

que a reunião é deliberativa e, por isso, é necessário que encaminhamentos sejam feitos, porém, 

não seria necessária a definição de disciplinas a serem ofertadas de forma remota nesse momento. 

Sugeriu que o teto da reunião ficasse estabelecido para às dezessete horas. Aprovado por 

unanimidade. O professor Gabriel Rodrigues da Cunha agradeceu a introdução feita pela 

professora Juliana, atualizando os docentes com relação ao ERE. Lembrou que as normativas 

foram fruto de debates sistematizados, a partir de junho, partindo da CAPACad, onde análise de 

propostas de outras IES que estavam encaminhamento as atividades remotas para tentar viabilizá-

las na UNILA. Esclareceu que o ensino remoto é algo diferente do que já conhecemos hoje, tanto 

do presencial quanto do Ensino a Distância - EAD. Entende que, pelo padrão ser distinto do 

presencial, há um prejuízo pedagógico nessa modalidade de ensino, porém é uma medida 

emergencial para tentar socorrer ou atender determinada situação, como é o caso da pandemia. 

Pensando nisso, as Resoluções tentam atender um grupo específico de alunos - formandos e 

retidos. Entende também que, pelo prejuízo pedagógico, os formandos seriam menos afetados 

por esse método de ensino emergencial, em detrimento dos ingressantes, por exemplo. Comentou 

que é importante ser considerado ainda os problemas de saúde que podem acontecer e que podem 

sim atingir o trabalho dos docentes e discentes. Por isso, o ensino remoto foi definido como 

facultativo, devido à sua natureza pedagógica já prejudicada por questões externas, alheias à 

vontade de docentes e discentes. Informou, por fim, que semana passada, a CPPD solicitou à 

reitoria que fosse criado alguns mecanismos compensadores para aqueles que aderirem ao ERE, 

que ao seu ver pode ajudar a UNILA no desenvolvimento do ERE. O professor Marcos Eduardo 

Vitorino da Silva fez os seguintes questionamentos: quais seriam os alunos a serem atendidos 

pela tabela apresentada pela professora Juliana Rammé, pois constava apenas números e não o 

nome dos discentes; se disciplinas de primeiro semestre deveriam ser ofertadas todas agora de 

forma remota e se posteriormente, no retorno às aulas presenciais, ofertadas novamente; se 

haverá, ou não, ingresso de calouros em 2021, pois, se sim, somariam aos ingressantes de 2020 e 

o curso não teria condições de atender o dobro de alunos em turmas de primeiro semestre; 

comentou se não seria o caso de atender disciplinas finais do curso nesse momento, de forma 

remota. O professor Lucio Flávio Gross Freitas sugeriu que seja solicitado um posicionamento 

mais concreto às instâncias superiores da UNILA, sobre o ingresso de discentes de 2021, 

considerando que, se houver novo ingresso, ocorrerá um colapso não somente no curso de 

Arquitetura e Urbanismo. Na sequência, encaminhou como proposta que a coordenação, 
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respaldado pela ata desta reunião, solicite uma posição formal da Reitoria, COSUEN, CONSUN, 

a respeito da previsão de ingresso de alunos em 2021. Comentou ainda, que os três ciclos de 

oferta do ERE se justificam para que o discente vá dando continuidade às disciplinas e, assim, 

possa concluir o curso. Ressaltou que é fundamental a análise da situação dos potenciais 

formandos, e os demais, por enquanto, deveiam aguardar o retorno das aulas presenciais. A 

professora Patrícia Zandonade observou que a ideia do ERE já mostra que é um período adicional, 

complementar, que veio no sentido tentar atender uma situação emergencial, mantendo o vínculo 

com o estudante. Considerou que seria importante deixar claro que o ERE é facultativo, portanto, 

uma condição individual de cada docente e que o Colegiado pode decidir por não ofertar 

componentes de forma remota. A discussão na coletividade é importante porque a realidade de 

cada docente é particular e complexa. Entendeu que, a partir dos estudos feitos sobre a condição 

discente, a prioridade seria dada àqueles com condições de concluírem o curso. Colocou que não 

compreendeu a questão levantada pelo professor Marcos Eduardo Vitorino da Silva com relação 

à oferta de turmas de primeiro semestre, uma vez que prioridade seriam os formandos. A discente 

Karen Julieth Garcia Galindo comentou que acreditava que presente reunião seria para definições 

sobre a oferta de matérias, ou não, no ERE e quais seriam. Questionou qual seria então o objetivo 

da reunião e se teria ocorrido anteriormente uma conversa prévia dos docentes do curso sobre o 

assunto. Esclareceu que acredita que é necessária a adequação do curso ao período remoto, tendo 

em vista que ele foi aprovado na UNILA. Por fim, solicitou esclarecimentos ao colegiado sobre 

como está sendo pensado o ensino remoto para atender aos formandos e retidos. A professora 

Juliana Rammé considerou o encaminhamento feito pelo professor Lúcio Flávio Gross Freitas 

muito pertinente e acredita que deva ser feito. Esclareceu a discente Karen Julieth Garcia Galindo 

que os docentes estão discutindo e tentando se adequar ao ERE. Explicou que não existe, no 

SIGAA, relatórios prontos referentes a discentes formandos e retidos, por isso, é necessário o 

levantamento de dados diferentes e, com eles, montar tabelas manualmente e, por isso, a definição 

do colegiado referente aos formandos é tão importante. Ressaltou que são duas situações: 

primeiro, saber quais são os componentes que os discentes possuem pendentes para concluírem 

o curso e, depois, se seria possível os docentes ofertá-los de forma remota. Concordou com a fala 

dos professores Gabriel Rodrigues da Cunha, Lucio Flávio Gross Freitas e Patrícia Zandonade 

com relação à tentativa de que se faça o melhor possível dentro das possibilidades de cada 

docente, considerando as questões específicas, alheias à universidade. Lembrou que o curso está 

com um quadro docente reduzido, considerando a aposentadoria do professor Eduardo de 

Oliveira Elias, o afastamento da professora Renata Silva Machado, com substituto, e da 

professora Celina Felicio Veríssimo, sem.substituto. Na sequência, chamou atenção para a 

questão do estágio, que maioria dos estudantes retidos precisa concluir para formar. A servidora 

Karen Loraine Kraulich esclareceu que há uma nova Resolução do MEC que permite a realização 

do estágio obrigatório no período do ensino remoto emergencial. Para isso é necessário que o 

curso aprove um Plano de Trabalho, que será enviado ao DENDC e apensado ao PPC do curso, 

enquanto até que seja findado o ERE. O professor Marcos Eduardo Vitorino da Silva questionou 

como ficaria a situação da carga horária dos docentes, pois, caso ocorra o ingresso de novos 

alunos em 2021, as turmas de primeiro semestre teriam que ser dobradas. A professora Karine 

Gomes Queiroz respondeu o questionamento da discente Karen Julieth Garcia Galindo, a respeito 

das expectativas docentes referentes ao ERE. Informou que na terça-feira, dia primeiro de 

setembro, houve uma reunião docente e discutida a resolução do ensino remoto. Entende que a 

necessidade é diminuir o impacto disso nos alunos que podem concluir o curso, tendo em vista 

que uma pessoa que está com 90% das disciplinas cursadas em regime presencial, por exemplo, 

teve toda uma vida acadêmica percorrida e poderia cursar o restante de forma remota, pois as 

perdas seriam menores. Pontuou que não se pode abrir mão da convivência acadêmica, do ensino 

público, gratuito e de qualidade. Criticou a não participação de professores em reunião de 

docentes e de colegiado, pois passa a impressão de que o curso não discute os problemas no 

coletivo. Esclareceu que, para ela, o entendimento da reunião docente é a prioridade para alunos 

formandos, a fim de que saiam da Universidade: focar em disciplinas obrigatórias, optativas, 



Página 4 de 5 

estágio, TCC. Concordou com a discente sobre ter expectativas de continuar o curso no período 

remoto e justificou que, enquanto docente, sua visão juntamente com os colegas na reunião 

docente de terça-feira, o foco seria no grupo de alunos com condições de finalizar a vida 

acadêmica nesse momento. O professor Gabriel Rodrigues da Cunha explicou teve reuniões com 

a Reitoria e há uma incerteza muito grande sobre o ingresso de novos calouros em 2021, não só 

na UNILA, mas como em outras IES. Ressaltou a questão do estágio, que seria importante para 

ajudar a suplementar e controlar alguns prejuízos que esse momento comprometeu. Considerou 

que formando teria mais condições e bagagem para lidar com o ERE nesse momento de final de 

curso. A professora Patrícia Zandonade comentou que seria importante ser feito um levantamento 

dos alunos da turma 2012 e 2014 que estariam aptos a pedir extraordinário saber de algumas 

disciplinas, devido à situação atípica. São alunos conhecidos, que se tem ciência do seu contexto 

social e familiar e que podem evadir da universidade. O professor Marcos Eduardo Vitorino da 

Silva esclareceu que é contra a proposta de extraordinário saber. Lembrou de problemas que 

enfrentaram com isso na turma de 2012. Considerou que seria um absurdo a ideia de entender 

que o aluno tem o conhecimento de uma disciplina que ele nunca cursou e nunca estudou sobre. 

A professora Juliana Rammé observou que não vê necessidade de um ponto específico na reunião, 

sobre o estágio, porque ele está amparado na resolução do ERE, podendo, portanto, ser 

encaminhado nessa pauta. Com relação a quebra do pré-requisito, esclareceu que isso pode ser 

realizado para as disciplinas do ofertadas no período remoto. A professora Karine Gomes Queiroz 

fez a seguinte proposta de encaminhamento: o colegiado dê retorno aos representantes discentes 

que os professores, em reunião, perceberam que há um recorte de alunos a terem prioridade no 

ERE, os formandos e retidos; que os alunos entendam que esse período é excepcional e que o 

colegiado está focando nesse grupo específico de discentes; não haverá a oferta de disciplinas de 

ingressantes de forma remota, porque elas teriam que ser repetidas no retorno às aulas presenciais; 

turmas podem ser ofertadas para grupos maiores, ou de forma individual, com um ou mais 

docentes. O discente Leonardo de Assis Saldanha questionou sobre a situação de disciplinas 

optativas, que os alunos solicitam há um tempo. Comentou que há muitos discentes que gostariam 

de cursar algum componente algo nesse período e, por isso, solicitou que o colegiado analisasse 

a possibilidade de oferta desse tipo de disciplinas no ERE, para atender não só os formandos e 

retidos. A professora Juliana Rammé ressaltou a pertinência da fala do discente Leonardo de 

Assis Saldanha. Explicou que é necessário consultar os alunos retidos se teriam o interesse em 

cursar as disciplinas no ERE, ou não. Considerou ser possível o debate sobre a oferta de 

disciplinas optativas, que poderiam atender não apenas os discentes formandos e retidos. A 

discente Julia Lima da Silva questionou se não seria necessário, primeiro, ter ciência de quais 

docentes iriam aderir ao ERE para, depois, pensar quais seriam as disciplinas a serem ofertadas. 

Informou que ainda não foi feita uma pesquisa entre os discentes para saber quem teria interesse 

em cursar componentes de forma remota. A servidora Karen Loraine Kraulich fez os seguintes 

esclarecimentos: a solicitação de extraordinário saber pode ser feita apenas para componentes 

que o discente ainda não cursou e mediante comprovação de conhecimento prévio do conteúdo 

da disciplina; as matrículas no ERE serão feitas diretamente no SIGAA pelos discentes. A 

professora Juliana Rammé respondeu a discente Julia Lima da Silva que o levantamento sobre 

quais disciplinas os discentes gostariam de cursar, não foi feita ainda. A reunião docente do dia 

primeiro de setembro, foi realizada para que a norma fosse analisada, bem como a sua 

aplicabilidade. Informou que a ideia não é ofertar disciplinas quaisquer, apenas porque algum 

aluno quer cursar, afinal, isso estaria desconsiderando toda a situação de alunos sem acesso à 

internet e, também, sem condições físicas e psicológicas. Destacou que, na discussão coletiva não 

se entende que o ensino remoto é adequado. Diante disso, o momento seria de ofertar 

componentes, sem extrapolar o limite da qualidade do ensino presencial, gratuito e de qualidade. 

Entendeu a ansiedade dos alunos de voltarem às aulas, mas considerou que, nesse momento, não 

seria possível. Ainda, esclareceu que a intenção seria a de esclarecer essas questões na reunião, 

para que os representantes discentes levem aos demais alunos o posicionamento dos docentes, 

mostrando que os caminhos tomados estão sendo construído na coletividade e no intuito de 
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auxiliar como for possível os discentes formandos e retidos. A docente Gabriele do Rosário 

Landim colocou a questão referente às disciplinas com carga horária prática, solicitando ao 

colegiado que discuta no coletivo sobre a oferta, ou não, desses componentes. Justificou seu 

questionamento porque muitos das turmas que os discentes necessitam para concluir o curso 

seriam com carga horária prática. Portanto, pontuou ser pertinente uma votação se o corpo 

docente aceita fazer adaptações das disciplinas com carga horaria prática ou opta por não oferta-

las no período remoto. A professora Juliana Rammé mencionou que a Resolução COSUEN 

05/2020, em seu Artigo 8º, estabelece que é facultado o desmembramento de componentes 

curriculares teórico-práticos e que as atividades práticas que não exijam laboratórios 

especializados ou não sejam práticas profissionais podem ser substituídas por atividade 

equivalente. Por isso, fica a critério de cada docente a decisão de ministrar disciplinas práticas e 

adequar seu conteúdo ao ERE. As dezessete horas foi aprovado por unanimidade o novo teto da 

reunião para as 18h00. O representante discente Rafael Veronese de Souza saiu da reunião. Por 

fim, foram colocadas em votação quatro propostas de encaminhamentos. Proposta 1: Elaborar 

um documento para obter informações das instâncias superiores sobre a situação dos ingressos 

2021. Foi aprovada com 11 votos a favor e 3 abstenções. Votaram a favor os/as docente Juliana 

Rammé, Juliana Pires Frigo, Egon Vettorazzi, Gabriele do Rosário Landim, Gabriel Rodrigues 

da Cunha, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Selma Passos Cardoso e os/as discentes Eduarda 

Regina Lopes Fank, Julia Lima da Silva, Karen Julieth Garcia Galindo, Leonardo de Assis 

Saldanha. Se abstiveram os/as docentes Patrícia Zandonade, Karine Gomes Queiroz e Cecília 

Maria de Morais Machado Angileli. Não estava presente no momento da votação o docente Lúcio 

Flávio Gross Freitas. Proposta 2: Chamar uma reunião docente com o objetivo de analisar o 

levantamento já elaborado, para verificar quais estudantes conseguem se formar no período 

2020.5. Foi aprovada com 11 votos a favor e 4 abstenções. Votaram a favor os/as docente 

Juliana Rammé, Juliana Pires Frigo, Egon Vettorazzi, Gabriele do Rosário Landim, Gabriel 

Rodrigues da Cunha, Marcos Eduardo Vitorino da Silva, Selma Passos Cardoso, Patrícia 

Zandonade, Karine Gomes Queiroz, Cecília Maria de Morais Machado Angileli e Lúcio Flávio 

Gross Freitas. Se abstiveram os/as discentes Eduarda Regina Lopes Fank, Julia Lima da Silva, 

Karen Julieth Garcia Galindo e Leonardo de Assis Saldanha. Proposta 3: Levantar e analisar, na 

mesma reunião docente, a possibilidade de se ofertar disciplinas optativas para todos os 

estudantes do CAU. Foi aprovada por unanimidade. Proposta 4: O colegiado está de acordo 

que os estágios possam ocorrer no PEE, priorizando os estágios obrigatórios. Foi aprovada 

por unanimidade. Deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e, eu, Karen Loraine 

Kraulich, lavrei esta Ata que, uma vez aprovada, será assinada por mim e pela Presidenta do 

colegiado. 
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