
 

ATA 01/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 20/02/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich - Coordenador 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio  

Adm. Maria Iara Schengel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Adm. Carlos Eduardo Sabrito (suplente) 

Adm. Diogo Simões  (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher  (suplente) 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Conselheiro Adm. Bruno José Ely 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Ausências justificadas: 

Adm. João Claudio Saenger Silva  

 

 

A reunião teve como objetivo definir o planejamento da Câmara de Ensino 
para o ano corrente. Sendo assim, primeiramente foi definido o calendário para as 
reuniões da CEEN. Devido aos compromissos assumidos pelos integrantes, fez-se 
necessário alterar o dia da semana em que esses encontros ocorrem, substituindo as 
sextas-feiras pelas quartas-feiras, mantendo o mesmo horário. Logo, as reuniões 
serão às terceiras quartas-feiras de cada mês, das 12h30min às 14h00min. 

O Adm. João Saenger, embora não tenha comparecido, comunicou 
antecipadamente o coordenador Adm. Nilson que estava se desligando da IES onde 
lecionava para realizar um trabalho também ligado à Educação e, por esta razão, não 
saberia se poderia permanecer como membro da CEEN. O grupo presente da CEEN 
entendeu que sendo o trabalho voltado à área da Educação, não haveria problema em 
continuar sendo integrante, caberia apenas ao próprio Adm. João se teria 



disponibilidades às quartas-feiras.  

Dos projetos sob a responsabilidade da CEEN, três já estão em andamento, os 
quais são: Eprocad; Prêmio Docência e Fórum dos Coordenadores. Contudo, há outros 
eventos que devem ser planejados, os quais serão descritos a seguir. 

Primeiramente, decidiu-se em criar Comissões para a organização de cada um 
dos projetos que a CEEN deve realizar neste ano de 2019. Cada Comissão deverá ser 
composta por integrantes que permaneceram na CEEN e por integrantes novos, a fim 
de passar o conhecimento de edições anteriores.  

Foi discutido em como o CRA pode participar da curricularização da extensão. 
Após breve debate, foi lançada a ideia em promover cursos de extensão na área, tais 
como Ética Profissional, Papel do Administrador etc. Sendo que esta discussão 
poderia continuar no Fórum dos Coordenadores do 2º semestre. 

O Conselheiro Adm. Bruno Ely fez breve apresentação sobre o Ofício referente 
aos convênios entre o CRA e a IES enviado em 2018 para as Instituições e comentou 
do fraco retorno da assinatura pelas IES. Solicitou que cada integrante da CEEN faça 
empenho em suas IES para que assinem o Termo de Parceria.  

Foi comentado que deveríamos ter mais contato com os Representantes do 
CRA na IES, a fim de atualizá-lo com o que está acontecendo no Conselho. Adm. Diogo 
apontou que deveríamos estimular o relacionamento entre o CRA e os 
Representantes.  Adm. Iara, por sua vez, propôs um treinamento aos Representantes. 
Decidiu-se, assim, verificar alternativas em como estimular o trabalho dos 
Representantes e ver possibilidades pelo Projeto das Feiras das Profissões. 

Surgiu também a ideia de um estagiário para visitar IES e atualizar os cadastros 
junto ao CRA. Para isto, seria necessário a CEEN contar com um estagiário para 
efetuar este serviço. Dessa forma, foi definido que a Câmara encaminhasse um ofício 
para a presidência do CRA com essa sugestão ressaltando as dificuldades de 
relacionamento qualificado com as IES pela falta de cadastro atualizado. 

Levantou-se também um tópico sobre as Carteiras. O Adm. Pedro Paulo 
solicitou um espaço na próxima reunião para que um grupo apresente uma nova 
solução de Carteiras de Estudantes, sendo assim, ficou acertado um espaço de 10 
minutos antes da reunião, às 12h20min. 

Comentou-se sobre a participação da CEEN no CRA Recebe, de modo que a 
Câmara trouxesse palestrante para este evento. Este tópico requer maiores 
discussões na próxima reunião. 

Em relação ao Prêmio Astor Roca de Barcellos, para a Edição de 2019, foi 
criada uma comissão, a fim de atualizar as regras e o edital. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

O Adm. Nilson irá verificar com o Adm. João sobre sua disponibilidade em 
comparecer às reuniões da CEEN às quartas-feiras. 



Foram criadas as seguintes Comissões para os projetos de 2019 da CEEnsino:  

- Comissão para elaboração de Cursos, com os seguintes integrantes: Adm. 
Gislaine, Adm. Adroaldo, Adm. Pedro Paulo e Adm. Paulo Matzembacher. Foi sugerido 
a elaboração de cursos nos mesmos moldes do curso realizado pela CEEN na UFRGS 
em 2018. 

Adm. Gislaine irá contatar com o Adm. Sidinei sobre a possibilidade de novos 
cursos serem realizados também na UFRGS. 

 

- Comissão para a elaboração do Projeto das Feiras de Profissões e Negócios, 
constituída pelos Administradores: Adm. Iara Schengel e Adm. Diogo Simões.  

Adm. Iara Schengel e Adm. Diogo Simões irão verificar o cadastro para 
contatar com as IES sobre o interesse de participação nas Feiras das Profissões e 
Negócios. E, também, verificarão as alternativas em como estimular o trabalho dos 
Representantes e ver possibilidades pelo Projeto das Feiras das Profissões. 

 

- Comissão para o Prêmio Astor Roca de Barcellos, constituída pelas 
Administradoras: Adm. Cilane e Adm. Beatriz. 

 

Na próxima reunião, deve-se melhor definir sobre o evento CRA Recebe. 

 

Quadro: Calendário das Reuniões: 

 

 

 

Sem mais a relatar, encerrou-se a reunião e a referida Ata foi lavrada. 



 

 


