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em 24 de setembro de 2020. 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e doze 1 
minutos, teve início a terceira reunião ordinária do Colegiado do Curso de Arquitetura e 2 
Urbanismo, através de videoconferência, convocada via e-mail institucional em 21/09/2020, 3 
instalada na sala virtual RNP https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e 4 
presidida pela Coordenadora do Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram virtualmente 5 
presentes: Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Eduarda Regina Lopes Fank, Egon 6 
Vettorazzi, Gabriele do Rosário Landim, Julia Lima da Silva, Karen Julieth Garcia Galindo, 7 
Karine Gomes Queiroz, Lúcio Flávio Gross Freitas, Márcia Medeiros, Marcos Eduardo Vitorino 8 
da Silva, Patricia Zandonade e Selma Passos Cardoso. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Aprovação da 9 
ata da 2ª Reunião Ordinária do CAU-UNILA: A respectiva ATA foi aprovada por unanimidade. 10 
1.2. Justificativas de ausência: Gabriel Rodrigues da Cunha, que se ausentou por motivo de 11 
saúde; e Juliana Pires Frigo, que se ausentou por estar em gozo de férias. 2. ORDEM DO DIA: 12 
2.1. Aprovação do Plano de trabalho específico para Estágio Curricular no Ensino Remoto 13 
Especial do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA (Processo 23422.010929/2020-24): 14 
O professor Lucio Freitas fez uma explanação detalhada do Plano de Trabalho para o Estágio 15 
Curricular do CAU, que será realizado pelos discentes durante o período de Ensino Remoto 16 
Emergencial. O professor Lucio sugeriu uma alteração: a exclusão do Artigo 15 inteiro; o 17 
professor Marcos questionou sobre o descanso semanal do estagiário. As propostas finais 18 
apresentadas e levadas para votação foram: a) Alteração do Artigo 12, § 1º para “O estágio 19 
poderá ser realizado em até seis dias por semana, no contraturno e/ou em períodos/horários que 20 
não coincidam com o horário das aulas remotas ao qual o aluno está matriculado”. Alteração 21 
condicionada ao parecer favorável da Divisão de Estágio e Atividade Complementar da 22 
PROGRAD, que será consultada, via e-mail, pela coordenação do curso para questionar sobre 23 
esse item específico: Foi aprovada com seis votos favoráveis, dois votos contrários e quatro 24 
abstenções. b) Supressão do Artigo 15: Foi aprovada com três votos favoráveis e nove 25 
abstenções. c) Aprovação do Plano de trabalho específico para Estágio Curricular no Ensino 26 
Remoto Especial [...], com as alterações supracitadas aprovadas: Foi aprovado com onze 27 
votos favoráveis e uma abstenção. Prof. Karine ausentou-se da reunião às 15h10 e não participou 28 
das votações. Foi solicitada a inversão do ponto de pauta, para que se votasse nas disciplinas que 29 
serão ofertadas para período de Ensino Remoto, somente após a aprovação da criação dos 30 
componentes optativos apresentados. A inversão foi aprovada por unanimidade. 2.3. Aprovação 31 
das disciplinas optativas abertas no segundo módulo do ERE: Além das propostas de 32 
componentes curriculares optativos apresentadas e encaminhadas ao Colegiado quando da 33 
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convocação da reunião, as docentes Cecília Angileli e Patricia Zandonade apresentaram, para 34 
análise e votação, uma quinta opção de disciplina optativa a ser criada no curso, a saber: “Desenho 35 
como Leitura e Representação do Urbano e da Paisagem” que, se legalmente viável, poderá ter 36 
equivalência com o componente obrigatório “ARQ0029 - Meios de Expressão e Representação 37 
I”, validada para os discentes que a cursarem, e em seguida protocolarem solicitação individual 38 
formal. Somente constará a equivalência no Histórico Escolar de discente de CAU, se for 39 
solicitado individualmente, por estudante que tiver interesse. Atende-se assim a prioridade 40 
amplamente discutida e encaminhada pelo corpo docente do CAU e se amplia para demais 41 
discentes. Para este ponto de pauta foram realizadas duas votações: a) Aprovação da criação 42 
das disciplinas optativas elencadas a seguir: i) Seminários em Arquitetura e Urbanismo na 43 
Região da Tríplice Fronteira; ii) Projeto computacional e tecnologias digitais: uso e crítica no 44 
contexto latino-americano (Diseño computacional y tecnologías digitales: uso y crítica en el 45 
contexto latinoamericano); iii) Design Activism: História, Teoria e Ação Participativa; iv) 46 
Conforto Térmico e Eficiência Energética das Edificações. A criação dos componentes 47 
curriculares foi aprovada por unanimidade. b) Aprovação da criação da disciplina optativa 48 
Desenho como Leitura e apresentação do Urbano e da Paisagem: A criação do componente 49 
curricular foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se então para o terceiro ponto de pauta. 2.2 50 
Aprovação das disciplinas que serão ofertadas no segundo módulo do ERE. Para este ponto 51 
de pauta foram realizadas duas votações. a) Aprovação da oferta das seguintes disciplinas no 52 
segundo módulo do ERE: i) Seminários em Arquitetura e Urbanismo na Região da Tríplice 53 
Fronteira; ii) Projeto computacional e tecnologias digitais: uso e crítica no contexto latino-54 
americano; iii) Design Activism: História, Teoria e Ação Participativa; iv) Conforto Térmico e 55 
Eficiência Energética das Edificações; v) Desenho como Leitura e Apresentação do Urbano e da 56 
Paisagem; vi) Meios de expressão e Representação I: A oferta das disciplinas elencadas foi 57 
aprovada por unanimidade; b) A oferta da disciplina optativa “Desenho como Leitura e 58 
Representação do Urbano e da Paisagem” está condicionada à sinalização da possibilidade 59 
da aprovação da equivalência, junto ao DENDC, com o componente curricular obrigatório 60 
“ARQ0029 - Meios de Expressão e Representação I”, quando solicitado pelo/a discente 61 
interessado/a. Havendo possibilidade de equivalência, será cancelada a oferta do componente 62 
curricular “ARQ0029 - Meios de Expressão e Representação I” no ERE, em favor da oferta da 63 
disciplina optativa. Aprovado por unanimidade. Finalizadas as votações, ficou definido também 64 
que cada docente irá definir o número de vagas de seu respectivo componente, bem como se 65 
haverá reserva de vagas somente para o curso de Arquitetura e Urbanismo, ou se será aberto aos 66 
demais cursos da Instituição, e tais informações deverão constar em formulário enviado à 67 
Secretaria Acadêmica para a abertura das turmas suplementares do período 2020.5. Nada mais 68 
havendo para ser debatido, encerrou-se a reunião às dezessete horas e trinta minutos. Eu, Márcia 69 
Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que será assinada por mim, secretária, e 70 
pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 1. Lista de presença virtual; 2. E-mail com 71 
a convocação para a reunião; 3. Arquivos anexados ao e-mail de convocação; 4. Justificativas de 72 
ausência; 5. Proposta de alteração do Plano de Trabalho de Estágio Curricular no Ensino Remoto, 73 
encaminhada pelo docente Lucio Freitas; 6. Proposta de criação de componente curricular 74 
optativo, apresentada pelas docentes Patricia Zandonade e Cecília Angileli; 7. E-mails de resposta 75 
dos discentes para aprovação da presente ATA. 76 
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