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Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, quinta-feira, às nove horas, na Sala das 
Coordenações de Curso do Prédio 01 da UFSM Campus Cachoeira do Sul, à Rua Ernesto Barros, 
1345, em Cachoeira do Sul, reuniram-se os representantes do Núcleo Docente Estruturante: os 
docentes Luciani Lens, Michelle Campos Morais, Renata Zampieri, Samuel Silva de Brito e, como 
convidada, a Coordenadora Substituta do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Luiza Segabinazzi 
Pacheco Delongui. A professora Letícia de Castro Gabriel e o professor Mateus Rosada tiveram 
suas ausências justificadas. A professora Renata iniciou a reunião pelos pontos da convocação: 
1) Aprovação da ata 02/2019 do NDE. Por unanimidade, foi aprovada a ata; 2) Leitura, revisão 
e redação final da norma de estágio. O professor Samuel procedeu a leitura da resposta do 
CAU/RS, Ofício PRES-CAU/RS n° 274/2019, ao Memorando n° 15/2019-CAU, enviado pela 
Coordenação do Curso ao Conselho. O Ofício respondeu a algumas dúvidas relativas à supervisão 
e orientação de estágio, as quais estão alinhadas com o texto da revisão da norma de estágio, em 
elaboração. Após, deu-se início à leitura, revisão e ajustes da redação da Norma de Estágio e 
concomitantemente ajustes à redação eram feitos. Como o trabalho não pode ser finalizado, ficou 
acordada uma nova reunião na quinta-feira, vinte e sete de junho, às nove horas e quinze minutos, 
para procedermos à leitura do documento final. Antes disso a professora Renata e a professora 
Michelle irão se reunir para finalizar os últimos ajustes necessários e fazer a primeira revisão geral 
do texto. Por fim, foi discutido o encaminhamento que deve ser dado para aprovação da nova 
Norma de Estágio. Decidiu-se que, junto ao encaminhamento do texto da Nova Norma de Estágio 
e seus anexos, para fins de aprovação no Colegiado de Curso, serão enviados, pelo menos, os 
seguintes documentos complementares: Lei N° 11.788, de 25/09/2008, que dispõe sobre estágio 
de estudantes; Ofício PRES-CAU/RS n° 274/2019, e outros que se julgue pertinente. Assim, 
acordou-se que texto da norma deve estar pronto até o primeiro de julho para que possa ser 
enviado junto à convocação da reunião do Colegiado de Curso, a qual deve ocorrer em três de 
julho. Nada mais havendo para tratar no momento, encerrou-se a Reunião às onze horas e 
quarenta e cinco minutos e foi lavrada a presente ata, que será assinada por todos os presentes. 
 

Letícia de Castro Gabriel (ausente) 

Luciani Neves Lens _____________________________________________________________ 

Mateus Rosada (ausente) 

Michelle Campos Morais _________________________________________________________ 

Renata Venturini Zampieri ________________________________________________________ 

Samuel Silva de Brito ____________________________________________________________ 
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