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Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, quinta-feira, às nove horas e quinze 
minutos, 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 Neves Lens, Michelle Campos Morais, Renata Venturini 
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 justificaram ausência. A professora Renata iniciou a reunião 
pelos pontos da convocação: 1) Aprovação da ata 04/2019 do NDE. Por unanimidade, foi 
aprovada a ata; 2) Leitura da redação final da norma de estágio. A professora Renata e a 
professora Michelle iniciaram a leitura da proposta de revisão da Norma de Estágio a ser 
encaminhada ao Colegiado de Curso. As professoras destacaram que as marcações em vermelho 
se tratam daquilo que é possível retirar ou suprimir das normas e as marcações em amarelo são 
para confirmar qual a melhor inserção no texto. Após as considerações à redação dos artigos e a 
revisão minuciosa dos anexos, aprovou-se a nova Norma de Estágio, revisada pelo NDE, para ser 
enviada à apreciação do Colegiado de Curso. Nada mais havendo para tratar no momento, 
encerrou-se a Reunião às onze horas e quinze minutos e foi lavrada a presente ata, que será 
assinada por todos os presentes. 
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