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ATA Nº 58/2021 DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DA UFSM CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 

 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 

videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: 

https://meet.google.com/pnn-ckau-zam, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020 

do Gabinete do Reitor da UFSM, reuniu-se o Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

sob a Presidência da Profa. Dra. Minéia Johann Scherer, Coordenadora Substituta do Curso, 

com o objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata N. 57 do 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 2) Afastamento para qualificação da 

Profa. Letícia de Castro Gabriel; 3) Estágios extracurriculares; 4) Representação 

discente em Colegiado de Curso; 5) Comunicados e assuntos gerais. No expediente, os 

seguintes membros fizeram-se presentes: Profa. Raquel Weiss (Suplente); Prof. Robison 

Keith Yonegura (Titular); Profa. Laline Elisângela Cenci (Titular); a Profa. Débora 

Gregoletto; a Discente Julia Heloisa Souza Lima (Suplente), Matrícula 201611818 e a 

representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Cachoeira do Sul, Elizabeth 

Thompsen. A Profa. Débora Gregoletto foi convidada para estar presente neste Colegiado, 

uma vez que entre 09 de setembro a 24 de setembro de 2021 a Coordenação do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo estará sob sua regência. Em votação pela sua participação nesta 

sessão, não houve objeções e sua presença foi aprovada por unanimidade. A Coordenadora 

em exercício, Profa. Dra. Minéia Scherer deu as boas-vindas a todos os presentes, desejou 

pleno êxito aos trabalhos realizados e iniciou a ordem do dia: 1) Aprovação da Ata N. 57 do 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo: sobre o texto dessa ata, nenhuma 

solicitação de alteração foi enviada à Coordenação. Na presente sessão, não houve solicitação 

de alterações. Em regime de votação, sem objeções, foi aprovada, por unanimidade, a Ata N. 

57 de 24 de agosto de 2021. Na sequência, esta ata homologada será anexada ao processo 

eletrônico de origem, NUP 23081.068407/2021-10, será tramitada pelo PEN-SIE a cada 

membro do Colegiado, para a coleta das assinaturas eletrônicas. E por fim, ainda no PEN-SIE, 

será criado o seu documento digital. 2) Afastamento para qualificação da Profa. Letícia de 

Castro Gabriel: A Coordenação do Curso recebeu, através da Coordenadoria Acadêmica, 

uma solicitação de afastamento total para qualificação de doutorado da Profa. Letícia de 

Castro Gabriel. A Profa. Minéia Scherer explicou o processo pelo qual a Profa. Letícia passou 

para formalizar o pedido de afastamento. Também relatou os questionamentos respondidos 

junto a Coordenadoria Acadêmica sobre os processos de afastamento em geral e apresentou 

um estudo realizado pela Coordenação do Curso sobre a realocação das disciplinas da Profa. 

Letícia a partir do segundo semestre letivo de 2021. Após ampla discussão, o Colegiado do 

Curso emitiu parecer favorável ao pedido de afastamento total para qualificação da Profa. 

Letícia de Castro Gabriel. Ficou também aprovado, caso o pedido seja aceito em todas as 

instâncias, que para o início do próximo semestre (2021/2), as disciplinas ministradas pela 

profa. Letícia serão distribuídas entre as professoras substitutas já alocadas no curso, que 

são Anicoli Romanini e Aline Beatris Sokowronskida Silva. Porém, tão logo seja possível e o 

curso identifique a necessidade, será pleiteado a contratação de novo professor substituto, 

aproveitando os processos seletivos ainda em vigência, para a substituição pelo período de 

afastamento integral da profa. Letícia. 3) Estágios extracurriculares: A Profa. Minéia 

Scherer apresentou ao Colegiado os pedidos de estágio extracurriculares e explicou sobre a 

designação do orientador de estágio nos contratos que são emitidos pelo CIEE. Segundo ela, 

em um primeiro momento, o orientador de estágio que vem sendo cadastrado no termo de 

compromisso de estágio do CIEE é o Coordenador do Curso. Após o envio do termo de 

compromisso de estágio do CIEE pelo discente à Coordenação do Curso e aprovação deste, 
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no Colegiado, o discente deverá preencher todos os formulários específicos sobre o estágio 

não obrigatório exigidos pela norma de estágio do Curso e, nestes documentos, deverá constar 

o nome de um novo orientador, professor indicado do curso. Além disso, a observação de que 

as atividades serão remotas, enquanto perdurar a pandemia, deve estar explicitada no termo de 

estágio do CIEE e nos formulários internos a serem preenchidos. Por fim, os pedidos de 

estágio extracurriculares apresentados nesta sessão foram os seguintes: a) Discente: Augusta 

Vaz Timm Rufino, na Empresa CBA Construções Ltda. em Cachoeira do Sul. Em discussão, 

sem manifestações. Em votação, sem objeções, foi aprovado este pedido de estágio 

extracurricular. b) Discente: Isadora Irribarem Xavier, na Prefeitura Municipal de Cachoeira 

do Sul/RS. Em discussão, sem ressalvas. Em votação, sem objeções, foi aprovado este pedido 

de estágio extracurricular. c) Discente: Maurício Casagrande Foppa, na Prefeitura Municipal 

de Cachoeira do Sul/RS. Em discussão, sem ressalvas. Em votação, sem objeções, foi 

aprovado este pedido de estágio extracurricular. Todos os estágios extracurriculares acima 

descritos apresentam a informação de que serão remotos, enquanto perdurar a pandemia. d) 

Discente: Carolline Cecília Wild, na concedente Cristiane Lawall Plautz, ramo de negócio em 

Arquitetura e Design de Interiores. No entanto, seu pedido foi indeferido neste Colegiado, 

pois não consta a informação de que as atividades serão desenvolvidas remotamente. A 

discente será informada sobre este parecer, para que os formulários sejam retificados e 

reenviados para nova apreciação em Colegiado. 4) Representação discente em Colegiado de 

Curso: a discente Tassiana Grandini Beck, que desempenhava a representação discente como 

titular, no Colegiado do Curso, está finalizando o curso e não ocupará mais a cadeira junto ao 

Colegiado. Portanto, a vaga de titular precisou ser preenchida. Após contato da Coordenação 

com as discentes atualmente representantes no colegiado e estas com os demais estudantes do 

Curso, ficou assim definida a nova composição das representantes discentes: a discente Julia 

Heloisa Souza Lima assumirá a cadeira como titular e a discente, Ana Laura Gomes de 

Freitas, desempenhará a suplência. Sem mais manifestações, foi aprovado o novo quadro de 

representação discente do Colegiado do Curso. 5) Comunicados e assuntos gerais. Sem 

manifestações. Nada mais havendo a tratar, eu, Daniele de Oliveira Freitas, Secretária, lavrei 

a presente ata, que vai assinada por mim, pela Senhora Presidente e pelos demais participantes 

à reunião. Cachoeira do Sul, oito de setembro de dois mil e vinte um. 
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