
 

ATA 02/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 20/03/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio  

Adm. Maria Iara Schengel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Conselheira Adm. Maria de Lurdes Rotermund 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Ausências justificadas: 

Adm. Nilson Varella Rubenich - Coordenador 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

 

 

 

A reunião teve como objetivo explanar o andamento da organização do 
EPROCAD/2019 e tomar conhecimento das ações das Comissões criadas na reunião 
anterior da CEEN para tratar de assuntos específicos, sendo eles: Cursos, Cadastro de 
Coordenadores e Prêmio Astor Roca de Barcellos.  

Antes de iniciar a reunião o Adm. Pedro Paulo apresentou um convidado, 
quem iria apresentar um modelo de Carteira para professores, semelhantes às 
Carteiras de estudantes que permitem descontos em diversas empresas 
comerciais/serviços conveniadas. Ao final da exposição, a pessoa convidada deixou 
seu contato para que os professores o procurassem caso mostrassem interesse na 



aquisição da Carteira.  

Ao iniciar a reunião foi explicado a todos que a Adm Nadir Becker está 
licenciada da CEEN, em virtude do último processo eleitoral estar em trâmite no 
judiciário aguardando julgamento da denúncia. Dessa forma, a equipe anterior 
retornou aos cargos que ocupavam antes da eleição e, consequentemente, a colega 
Nadir foi reconduzida ao seu posto de conselheira do CRA, até a decisão final da 
sentença. Por esta razão também, nas Atas estão constando a Adm. Nadir como 
Conselhereira e não mais como vice-coordenadora da CEEN, a qual tinha sido eleita. 
Tão logo seja proferida a decisão judicial e definido os eleitos para a nova gestão, a 
colega retornará ao seu cargo, o qual está licenciada. 

Sobre o EPROCAD/2019, foi comunicado sobre o aluguel dos ônibus para 
deslocamento dos professores inscritos e equipe do CRA de Porto Alegre para São Luiz 
Gonzaga e retorno. Sendo que sairia dois ônibus da sede do CRA, um veículo entre às 
7 e 8 horas da manhã de sexta-feira (12/Abril) e outro às 17 horas do mesmo dia e 
local. O percurso de volta seria realizado no sábado (13/Abril) às 22h30min e chegada 
prevista em Porto Alegre às 6 horas da manhã de domingo (14/Abril). A locação de um 
ônibus está aprovada, sendo que o segundo veículo estará sujeito à demanda de 
interessados, bem como, a disponibilidade financeira dado o custo elevado, em torno 
de R$ 10 mil. Neste momento, solicitou-se a todos os presentes que confirmassem ou 
não seu interesse pelo ônibus e por qual dos horários.  

A Conselheira Maria de Lurdes Rotermund pediu que cada um indicasse algum 
professor ou professora para receber o Prêmio Docência, o qual será realizado junto 
com o EPROCAD, dado o reduzido número de inscrito em todas as modalidades: 15, 
20 e 25 anos de docência.  Os integrantes da CEEN expuseram que a dificuldade está 
no tempo muito longo exigido, o que dificulta a nomeação de pessoas. Foi sugerido 
que o CRA alterasse as regras do Prêmio para no mínimo 10 anos de docência, o que 
estaria mais adequado com a realidade do ensino superior. A Conselheira Maria de 
Lurdes concordou em levar essa sugestão aos responsáveis pelo Prêmio.  

Foi pedido ainda que cada um relatasse o andamento das ações que cada 
comissão, definida na reunião de 20/Fevereiro, ficou encarregada. Os relatos 
iniciaram-se pela Adm. Iara Schengel e pelo Adm. Diogo Simões que estavam 
responsáveis por atualizaram o cadastro de coordenadores nas IES do estado gaúcho. 
Inicialmente, eles explanaram as dificuldades em realizar este levantamento, tendo 
que verificar um a um. Por este motivo, o Adm. Diogo criou um formulário básico, 
contendo apenas as informações estritamente necessárias, tais como, nome do 
coordenador, IES que atua, curso que coordena e nº do registro no CRA. A ideia seria 
cada integrante da CEEN enviar para seus coordenadores e para outros que também 
conheçam e solicitar a estes, ao receberem o formulário, também repassem para os 
coordenadores de seus conhecimentos, e assim sucessivamente, visando abranger o 
maior número possível de coordenadores no estado do RS. A iniciativa foi bem aceita, 
todos a aprovaram. O Adm. Diogo irá realizar os ajustes no formulário sugeridos pelos 
demais, como por exemplo, o nº do registro sugerido pela Conselheira Nadir e a 
opção “Outros” sugerido pelo Adm. Pedro Paulo.  

Adm. Cilane complementou que a sugestão de enviar um Ofício à direção do 
CRA, a fim de solicitar um estagiário para atualizar o cadastro das IES e seus 



coordenadores, foi executada. O Ofício foi enviado à Presidenta Adm. Cláudia Abreu 
no início do mês de Março. 

A Comissão dos Cursos, liderada pelos Administradores Gislaine e Adroaldo, 
que na ausência deste, as ações foram relatadas pela Adm. Gislaine. A mesma expôs 
que a ideia de cursos no mesmo formato que o anterior realizado na UFGRS não havia 
sido dado continuidade até o momento, mas que se focaram na realização de um 
painel em parceria com a Angrad a ser realizado na PUC com fechamento em uma 
visita técnica no TecnoPuc, essa sugestão foi dada pelo Adm. Adroaldo, que pretendia 
realiza-la até final de Maio. Os demais integrantes consideraram a ideia interessante, 
porém dada a proximidade com o evento do EPROCAD, o qual também terá como um 
dos palestrantes um representante da ANGRAD, no mês de Abril e sendo o mesmo 
público que participaria de ambas as atividades, entendeu-se que o melhor seria 
ofertar este novo evento somente no 2º semestre de 2019. Ressalta-se que a ideia 
dos cursos não foi descartada pelos integrantes da CEEN, que consideram um evento 
distintos dos dois anteriores citados. Resgatando a reunião passada, os cursos 
sugeridos naquela ocasião foram: Ética Profissional e Papel do Administrador. 

A Comissão do Prêmio Astor Roca de Barcellos, constituída pelas 
Administradores Cilane e Beatriz, relataram a necessidade de entender os trâmites do 
processo, o qual foi muito bem exposto pela Conselheira Maria de Lurdes, presente 
nesta reunião. O passo seguinte seria solicitar à Secretária Iara uma cópia do Edital 
em Word (no site consta apenas no formato PDF) para poderem fazer a revisão. Um 
dos pontos de maior alteração no referido Edital seria a limitação de 02 (dois) 
trabalhos por IES e não mais por campus. Essa sugestão da Conselheira Maria de 
Lurdes e da Adm. Cilane seria para evitar que uma mesma IES fosse contemplada com 
dois prêmios em uma mesma edição do Prêmio, como ocorreu na última edição. A 
intenção seria revisá-lo a tempo de colocá-lo na pauta da Plenária no mês de Abril. 

Como extrapauta, a Adm Beatriz, juntamente com o Adm. Pedro Paulo 
apresentaram seu descontentamento sobre o envio de lembrete de reunião na 
véspera da data marcada, solicitando que seja feito com mais dias de antecedência. 
Adm. Cilane explicou que a reunião citada se refere a uma chamada extraordinária 
sobre o EPROCAD (não da CEEN, a qual já tem estipulado seu calendário anual) que o 
Coordenador Nilson marcou devido à proximidade da data do evento e ainda com 
muitas pendências a serem resolvidas. O desencontro ocorreu quando a reunião que 
deveria ter ocorrido no dia 12/Março e foi adiada (por solicitação dos integrantes) 
para o dia 20/Março às 11h30min (mesmo dia da reunião ordinária da CEEN, porém 
em horário anterior), sendo que o Coord. Nilson realizou uma pré-reunião no dia 
19/Março de modo presencial e on line. Os integrantes entenderam, nesta pré-
reunião, que a reunião já estava consumada, não mais necessitando da reunião do dia 
20/Março às 11h30min, embora tenha sido enviado e-mail comunicando da realização 
de ambas as reuniões no mesmo dia 20/Março. Enfim, foi um caso atípico de falha de 
comunicação para uma reunião extraordinária do EPROCAD. As reuniões da CEEN 
seguem normalmente, conforme calendário definido e divulgado em Ata e em rede 
social, bem como, as convocações por e-mail em que se tem feito em todas as datas 
rotineiramente. 

 



 

ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 17/Abril às 12h30min na sala das Câmaras, no CFA: 

- Retomada das discussões levantadas na reunião de 20/Fevereiro sobre a 
CEEN convidar diversos palestrantes para o evento CRA Recebe, com o intuito de 
mostrar a efetiva mobilização dessa Câmara.  

- Comissão integrada pela Adm. Iara e pelo Adm. Diogo: elaborar um projeto 
da CEEN para as Feiras de Profissões e Negócios, com a finalidade de obter o interesse 
das IES promotoras das feiras pela participação do CRA, representado pela CEEN. E, 
ainda, mostrar as alternativas sobre o modo de estimular o trabalho dos 
Representantes. 

- Comissão constituída pelos Administradores: Adroaldo, Gislaine, Pedro Paulo 
e Paulo Matzembacher: apresentar as ações sobre o projeto de cursos a serem 
ofertados durante o corrente ano. 

 

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

 

 


