
 

ATA 03/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 17/04/2019, 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. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. João Claudio Saenger Silva  

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Paulo Matzembacher  (suplente) 

Adm. Carlos Eduardo Sabrito (suplente) 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

 

A reunião teve como objetivo explanar o resultado do Eprocad 2019, propor as 
datas para o próximo evento a se realizar em 2020, além de dar continuidade aos 
projetos para o 2º semestre/2019.   

Sobre o EPROCAD/2019, cada integrante da CEEN que estavam responsáveis 
por uma das oficinas desenvolvidas no evento fez sua explanação da receptividade, 
das proposições positivas e também o que poderia ser feito diferente para a próxima 
edição. EPROCAD/2019 ocorreu em São Luiz Gonzaga nos dias 12 e 13 de abril do 
corrente ano. Todos afirmaram que o evento, de uma forma em geral, foi um sucesso 
e o público que participou expressou esse sentimento no decorrer das atividades. E, 
ainda, complementaram que a oficina sobre Modelos por Competência, ministrada 
pela Adm. Gislaine foi a mais procurada, obtendo a lotação máxima em torno de 40 
pessoas inscritas, consequência da efervescência do assunto na atualidade. Nas 
demais oficinas, o número ficou em torno de 15 pessoas.  

O Adm. Nilson comentou que a palestra inicial foi bem apropriada, inclusive a 
fala do Prefeito, as quais foram adequadas no tempo e na abordagem do tema. 
Durante todo o evento, apesar deste ter iniciado com atraso, o horário foi bem 



administrado, sendo até mesmo as oficinas e o fórum dos coordenadores de duração 
apropriada.  

Contudo, apontou-se pontos de atenção para o evento de 2020, dentre eles, a 
constatação de que o coffee break não poderá ser junto ao evento, pois as pessoas 
levantam a todo o instante para tomar café, o que atrapalha o andamento da palestra 
ou outra atividade que está sendo aplicada no momento. 

Outro ponto que deverá ser observado nas edições seguintes é em relação à 
organização em geral, principalmente a identificação legível e bem sinalizada das salas 
onde ocorrerão as oficinas, a fim de as pessoas não chegarem atrasadas, porque não 
encontravam o local. Do mesmo modo, a distribuição dos tickets para o almoço às 
pessoas com o direito previamente definido e acertado com o restaurante 
contratado. Se houver apresentações artísticas no restaurante, que seja durante o 
almoço, enquanto as pessoas estiverem ao mesmo tempo fazendo suas refeições, a 
fim de não prejudicar o retorno das atividades na parte da tarde. Se, ainda, o evento 
incluir o jantar, que este seja reservado com antecedência e com a confirmação do 
responsável pelo local que servirá o jantar.  

Resta agora, à comissão que esteve presente e que desenvolveu alguma das 
atividades, elaborar o Relatório do Evento, o qual será apresentado à Plenária. 

Nesta mesma reunião, definiu-se os prazos para o EPROCAD/2020. Decidiu-se 
que as datas e os prazos serão alterados, com o objetivo de se ter mais tempo hábil 
para realizar cada uma das etapas na organização do evento. Foi definido que o Edital 
deverá ser publicado até Junho/2019 para que até a data de 15 de Setembro/2019 já 
ter sido escolhida a Instituição de Ensino que receberá o EPROCAD/2020. Sendo 
assim, na reunião da CEEN no mês de Maio serão definidos mais detalhadamente os 
itens referentes à etapa de divulgação do evento. 

Por exigência da Plenária, foi escolhido o representante da CEEN na 
organização do Prêmio Astor Roca de Barcellos/2020. Foi eleita por unanimidade a 
Adm. Cilane, a qual já atuou como representante nas três edições anteriores.  

Para os eventos do 2º semestre/2019, houve diversas abordagens, as quais 
seguem descritas: 

- Adm. Adroaldo expôs com mais detalhes a ideia de o CRA em parceria com a 
ANGRAD (organizadora deste evento) e a PUC (IES que cederia o espaço físico e toda a 
estrutura necessária) realizarem um Ciclo de Palestras na 3ª semana de Julho/2020 
em que consistiria em: a) Palestra do INEP – Fluxo de Avaliação; b) Palestra ANGRAD; 
c) Palestra do Insper ministrado por Sr. Irineu Geanesi; d) Palestra com Sr. Nicolini 
sobre os Dados do ENADE; e) Palestra sobre Neurolinguística. 

- A Comissão responsável pelo projeto sobre Capacitação, ficou de apresenta-
los nas próximas reuniões. 

- Adm. Nadir comentou que há um pedido da Plenária para que a CEEN 
trouxessem autores de livros para realizar um bate-papo ou algo semelhante nas 
dependências do CRA. 

- Adm. João aproveitou e sugeriu que também se convidasse empresários para 
falarem sobre as experiências na administração de suas empresas. Citou como 



referência, o prof. Gustavo Borba. 

- Adm. e Coordenador Nilson propôs um CRA Recebe sobre Ensino e 
Empreendedorismo destinado à professores e coordenadores a ser realizado no turno 
da manhã ou, ainda, podendo ser uma visita técnica em uma empresa em Porto 
Alegre ou Região Metropolitana, ou em alguma outra cidade próxima da capital. 
Foram dados como exemplo: Pólo Petroquímico (Triunfo); Sicredi (Porto Alegre); 
Mercor (Santa Cruz do Sul) e Stil (São Leopoldo). 

- Adm. Adroaldo comunicou que pretende trazer alguns representantes da IES 
URI de Erechim com o apoio do CRA para realização de um debate. Este evento, 
porém, não foi muito detalhado.  

  

 

ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 15/Maio às 12h30min na sala das Câmaras, no CFA: 

- Verificar o andamento das ações das Comissões.  

- Elaboração do Edital para o EPROCAD/2020. 

- Sugestões para o CRA Recebe. 

 

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

 

 


