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ATA Nº 06/2020 
 

4º REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, realizada por videoconferência 

em 19 de outubro de 2020. 
 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e quarenta minutos, 1 

foi realizada a primeira chamada da quarta reunião ordinária do Colegiado do Curso de 2 

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

UNILA, através de videoconferência, convocada via e-mail institucional em treze de outubro de 4 

dois mil e vinte, instalada na sala virtual RNP https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-5 

cau-unila e presidida pela Coordenadora do Curso, professora Juliana Rammé. Estiveram 6 

virtualmente presentes: Egon Vettorazzi, Gabriel Rodrigues da Cunha, Gabriele do Rosário 7 

Landim, Julia Lima da Silva, Juliana Rammé, Lúcio Flávio Gross Freitas, Márcia Medeiros e 8 

Marcos Eduardo Vitorino da Silva. Não obtendo o quórum necessário para realizar a reunião, 9 

ela foi cancelada às quinze horas. Seguindo as orientações do Regimento de Reuniões do CAU-10 

UNILA, aprovado na reunião colegiada do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, foi 11 

efetuada uma segunda chamada para a quarta reunião colegiada do CAU-UNILA, a ser realizada 12 

aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 13 

minutos, através de videoconferência, convocada via e-mail institucional, instalada na sala 14 

virtual RNP https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila e presidida pela 15 

Coordenadora do Curso, professora Juliana Rammé. Nesta segunda chamada estiveram 16 

virtualmente presentes: Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Gabriele do Rosário Landim, 17 

Juliana Pires Frigo, Juliana Rammé, Karen Julieth Garcia Galindo, Karine Gomes Queiroz, 18 

Leonardo de Assis Saldanha, Lúcio Flávio Gross Freitas, Márcia Medeiros, Selma Passos 19 

Cardoso e, após as 16h, Gabriel Rodrigues da Cunha (justificativa encaminhada, conforme anexo 20 

quatro). 1. EXPEDIENTE: 1.1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do CAU-UNILA: 21 

A respectiva ATA foi aprovada por unanimidade. 1.2. Aprovação da ata da 3ª Reunião 22 

Ordinária do CAU-UNILA: A respectiva ATA foi aprovada por unanimidade. 1.3. Canal do 23 

Youtube do CAU-UNILA: Informes sobre a criação de um canal no Youtube do Curso de 24 

Arquitetura e Urbanismo, sugerido pela professora Gabriele do Rosário Landim, como um sítio 25 

no qual poderão ser inseridos vídeos de aulas, seminários, lives referentes às atividades 26 

acadêmicas do curso. A SECOM foi consultada e afirmou não existir problemas, mas alertou para 27 

que o/a responsável pelo Canal verifique constantemente possíveis ataques de hackers, 28 

comentários ofensivos e outras situações desagradáveis da Internet. A Coordenação se 29 

comprometeu em colocar em pauta de reunião do Colegiado, para deliberar sobre regulamentação 30 

e organização desta ferramenta. 1.4. Curricularização da Extensão nos cursos de graduação 31 

da UNILA: O prof. Lucio Freitas repassou informes e esclarecimentos sobre o processo, que está 32 

sendo pautado na COSUEN, de Curricularização da Extensão dentro dos cursos de graduação e 33 

está em consulta pública na comunidade acadêmica da Unila até dia vinte de outubro de dois mil 34 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-cau-unila
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e vinte. 1.5 Justificativas de ausência: Egon Vettorazzi e Patricia Zandonade, conforme anexo(s) 35 

número quatro. Antes de iniciar as discussões da ordem do dia, o representante discente Leonardo 36 

de Assis Saldanha pediu a inclusão de ponto de pauta, que foi aprovada por unanimidade e passou 37 

a ser o ponto de pauta: 2.3. Que a data para as próximas reuniões do colegiado no período do 38 

ERE sejam realizadas em período noturno e em dias que não há aulas de Arquitetura e 39 

Urbanismo. 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Aprovação dos Planos de Ensino das disciplinas 40 

ministradas durante o Período Especial Emergencial (PEE) no curso de Arquitetura e 41 

Urbanismo da UNILA: ARQ0029 - Meios de Expressão e Representação I; ARQ0144 - 42 

Conforto Térmico e Eficiência Energética das Edificações; ARQ0145 - Design Activism - História, 43 

Teoria e Ação Participativa; ARQ0146 - Projeto Computacional e Tecnologias Digitais - Uso e 44 

Crítica no Contexto Latino-Americano; ARQ0147 - Seminários em Arquitetura e Urbanismo na 45 

Região da Tríplice Fronteira: Todos os Planos de Ensino foram aprovados por unanimidade. 2.2. 46 

Levantamento das disciplinas do CAU-UNILA por concurso docente e identificação dos 47 

docentes interessados em ministras outras disciplinas fora de sua área de concurso de forma 48 

contínua: A professora Juliana Rammé esclareceu que inseriu este ponto de pauta para a reunião 49 

devido a necessidade de compreender quais são as disciplinas que podem ser atribuídas para cada 50 

docente no momento da organização dos horários, assim como, para buscar sanar alguns 51 

questionamentos e conflitos que surgiram em momentos anteriores e que não tiveram os devidos 52 

encaminhamentos. A docente afirmou que já fez o levantamento junto à PROGEPE de todos os 53 

editais de concursos e das redistribuições realizadas no âmbito do curso, a fim de subsidiar a 54 

discussão. A professora Karine pediu a palavra e fez reflexões sobre o assunto, ressaltando os 55 

prejuízos da falta de concursos, e consequentemente de docentes em número suficiente para 56 

atender a demanda no curso. Sugeriu ainda que a discussão deveria ser enviada ao NDE. A 57 

coordenadora Juliana apresentou esclarecimentos e concordou em enviar a discussão ao NDE. 58 

Na sequência, o professor Lucio Freitas pediu a palavra e fez algumas considerações sobre a 59 

importância de um levantamento sobre quais áreas, de fato, estão descobertas. Prof. Cecília acha 60 

importante esse mapeamento, a definição das disciplinas não apenas para as áreas, mas para os 61 

docentes, que estarão melhor qualificados sabendo quais disciplinas estarão sob sua 62 

reponsabilidade, além de que haveria uma redução de conflitos nos momentos de distribuição de 63 

aulas. Prof. Gabriel pediu a palavra e corroborou com os posicionamentos dos demais colegas, 64 

sobre a possibilidade enviar a pauta ao NDE, para que possa ser debatida em conjunto com as 65 

discussões da revisão do PPC, e pediu mais esclarecimentos sobre quais demandas seriam 66 

atribuídas ao NDE e quais seriam do colegiado. A professora Juliana Rammé mencionou que, 67 

dentro do possível, essa discussão fosse realizada ainda neste ano, para que já fosse utilizada no 68 

próximo semestre. Encaminhamentos para votação: (i) Enviar a demanda ao NDE para que o 69 

debate sobre a questão inicie ainda neste ano de 2020; e (ii) Sugestão de que o método do NDE 70 

busque a manifestação dos eixos no mapeamento dos concursos por docente e das disciplinas de 71 

interesse fora da área de concurso, bem como, as que já ministra historicamente. Os dois 72 

encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 2.3. Que a data para as próximas 73 

reuniões de Colegiado do CAU-UNILA, no período do ERE, sejam realizadas em período 74 

noturno e em dias em que não há aulas de Arquitetura e Urbanismo: O professor Lúcio 75 

Freitas sugeriu que esse ponto se separasse em dois pontos distintos (i) Que as datas para as 76 

próximas reuniões não sejam em período noturno e (ii) Que as reuniões ocorram em dias em que 77 

não há aulas do curso, caso o discente Leonardo, que propôs a inclusão do ponto de pauta, 78 

concordasse. Entretanto, o discente Leonardo não aceitou a referida separação e manteve a 79 

proposta em bloco. O professor Gabriel pediu esclarecimentos, aos presentes, do motivo das aulas 80 

do Ensino Remoto Emergencial do Curso de Arquitetura e Urbanismo terem sido marcadas no 81 

mesmo horário estabelecido para as reuniões e que se prestasse mais a atenção a prioridade das 82 

mesmas, para evitar este tipo de problema. A coordenação respondeu que foi algo que não foi 83 

pensado ou debatido quando os e as docentes estabeleceram os dias da disciplina. Depois de 84 

explanados os pontos de vista acerca do assunto, a votação foi a seguinte: Quatro abstenções: 85 

Cecília Maria de Morais Machado Angileli, Gabriel Rodrigues da Cunha, Márcia Medeiros e 86 
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Selma dos Passos Cardoso. Quatro votos SIM, de Juliana Rammé, Gabriele do Rosário Landim, 87 

Leonardo de Assis Saldanha e Karen Julieth Garcia Galindo. Dois votos NÃO de Juliana Pires 88 

Frigo e Lúcio Flávio Gross Freitas, que esclareceram ter votado NÃO para a realização de 89 

reuniões no período noturno, mas, como a votação foi em bloco, é passível de interpretação de 90 

que ambos docentes votaram para que as reuniões ocorram com choque de horário com as aulas, 91 

o que não é o caso: ambos os docentes manifestam ser contrários à realização de reuniões no 92 

mesmo horário que as aulas do curso. A Coordenação do curso se comprometeu em não convocar 93 

reuniões do Colegiado que se sobreponham às aulas durante o Ensino Remoto. Nada mais 94 

havendo para ser debatido, encerrou-se a reunião às dezessete horas e trinta minutos. Eu, Márcia 95 

Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que será assinada por mim, secretária, e 96 

pela presidenta do Colegiado Nada mais havendo para ser debatido, encerrou-se a reunião às 97 

dezessete horas e trinta minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta 98 

ata, que será assinada por mim, secretária, e pela presidenta do Colegiado. São anexos desta ata: 99 

1. Primeira convocação para a reunião de colegiado; 2. E-mail com a segunda convocação para a 100 

reunião de colegiado; 3. Arquivos anexados ao e-mail da segunda convocação; 4. Justificativas 101 

de ausência e/ou atraso; 5. E-mails de resposta dos discentes para aprovação da presente ATA. 102 

 103 

 104 

    105 

 Márcia Medeiros   Juliana Rammé 106 

    Secretária        Presidenta 107 
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