
 

ATA 04/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 15/05/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Maria Iara Schengel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Adm. AldroaldoLazzarotto 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Paulo Matzembacher(suplente) 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Ausências justificadas: 

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

 

 

A reunião teve como objetivo trazer para o debate os pontos que ficaram 
pendentes na reunião anterior. Primeiramente, foi discutido o calendário para a 
organização do EPROCAD/2020. Iniciou-se o debate com a data da realização do 
evento, por unanimidade, o mês de abril foi o escolhido, em razão da experiência 
deste ano em que a data foi devidamente adequada, tanto em termos de condições 
climáticas (é o mês com menos chuvas no Estado gaúcho), quanto ao período letivo 
por estar praticamente no meio do semestre (na maioria das IES, o início das aulas 
ocorre em fevereiro). Agendou-se, então, para os dias 24 e 25 de abril de 2020.  

Também foi acordado por unanimidade, que a realização do EPROCAD seria de 
forma alternada, sendo um ano na Capital ou Região Metropolitana e em outro ano 
no Interior do Estado. Dessa forma, o evento em 2020 deverá ocorrer em Porto Alegre 
ou na Região Metropolitana. 

A Conselheira Nadir informou as duas seguintes datas da reunião da Plenária, 
visto que, o Edital deve passar pela aprovação da Diretoria e Conselheiros do CRA 



para poder ser divulgado para as IES. As próximas datas da Plenária são: 20/maio e 
03/junho, contudo poderá não ser possível colocar em pauta para estas datas. 

As demais etapas para a organização do EPROCAD foram:  

- Após o Edital ser aprovado pela Plenária, este será publicado estipulando um 
prazo de 60 dias para as IES efetuarem suas inscrições com o propósito de sediarem o 
evento, encerrando-se em 15/Setembro. 

- Resultado das inscrições apresentado na Plenária, cuja reunião deve ocorrer 
na última semana de setembro/2019, a fim de definir a IES que será sede do 
EPROCAD/2020. 

- Na reunião da CEEn de Outubro/2019, será definida a comissão organizadora 
do evento. 

Será revisado o edital, com o intuito, de deixar claro todas as obrigações da IES 
que sediará o evento, bem como as do CRA-CEEn. 

Foi sugerido que a comissão organizadora faça um Chech-List dos itens a serem 
verificados antes e durante o evento, a fim de evitar contratempos. 

A seguir passou-se para outro item da pauta, onde o colega Adm. Adroaldo 
informou que o Encontro Regional da Angrad em parceria com a PUC será realizado 
nos dias 19/Julho à noite (sexta-feira) e 20/Julho pela manhã (sábado). Angrad pagará 
os palestrantes, a PUC cederá o espaço físico e toda a infraestrutura e o CRA com o 
apoio na organização. O evento será gratuito ao público. 

Em relação ao CRA-Recebe, será realizada uma palestra em 28/05, sendo que a 
colega Adm. Gislaine confirmará o palestrante com a Iara. 

A Comissão formada pelos colegas Adm. Iara e o Adm. Diogo apresentou o 
novo formulário a ser distribuído para as IES. Foram solicitados alguns ajustes que 
ainda não haviam sido efetuados, tais como, nº do registro no CRA, quais os cursos 
que a IES possui na área de Administração e quem são seus coordenadores; e a seguir 
poderiam passar para as IES. 

A colega Iara ainda comentou que o CRA realizou um evento sobre educação, 
mas que não comunicou os integrantes da CEEn. Ela soube pela mídia. Sugeriu que o 
CRA criasse um meio de comunicação com a Câmara para divulgar os eventos, 
oportunizando à CEEn de estar presente nos eventos de seu interesse. 

Foi sugerido, por último, que fosse solicitado ao CRA uma apresentação do 
papel do CRA para que pudéssemos nas visitas às IES mostrar a importância do 
registro no Conselho. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 19/Junho às 12h30min na sala das Câmaras, no CFA: 



- Verificar o andamento das ações das Comissões.  

- Solicitar o Relatório do EPROCAD/2019, o qual foi apresentado à Plenária. 

- CRA Recebe. 

 

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

 

 


