
 

ATA 05/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 19/06/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

 

A reunião teve como objetivo principal definir a programação e datas das 
atividades para o 2º semestre de 2019. 

Iniciou-se com o Coordenador Adm. Nilson reiterando sobre o convite para a 
participação do Encontro das Câmaras do CRA em Santa Maria e da importância de 
apresentarmos as nossas ações de 2019. O Adm. Diogo Simões se dispôs a verificar se 
poderá participar do evento. 

O Coordenador Adm. Nilson também comentou sobre o CRA Recebe que 
deveria ter sido realizado em 28/maio, porém foi cancelado por questões de agenda 
da Unisinos, que seria a anfitriã do evento. E, ainda, a IES entendeu que o tema 
Neurolinguística na Administração não estaria alinhado com suas propostas,  
sugerindo outro tema, A Espiritualidade na Administração. Dessa forma, o CRA 
Recebe passou para a sede da UniRitter Iguatemi e será feito o convite para o Prof. 
Roberto Guedes Nonoai da Univates para palestrar sobre o Neuromarketing e 
Engajamento em Sala de Aula. Este evento ocorrerá em 17/Julho, no horário das 10 às 



12 horas. Na sequência, neste mesmo dia, a CEEN realizará a sua reunião mensal 
(marcada previamente no calendário anual) em uma reunião-almoço no Restaurante 
Mamma Mia também no Shopping Iguatemi. 

A seguir foi discutido o tema do curso a ser dado também neste 2º semestre. 
Foi escolhida a palestrante Dóris Antunes com o tema DressCode como Ferramenta 
em Sala de Aula, sendo agendado, a princípio, para 30/setembro no horário das 14 às 
17 horas. A Adm. Gislaine, a qual está organizando este evento, fará o contato com a 
palestrante a fim de verificar sua disponibilidade para a referida data. Foi sugerido 
que o tema seja adequado aos docentes, como ferramenta a ser utilizada em sala de 
aula, adequando ao público-alvo da CEEnsino. 

O Fórum dos Coordenadores foi marcado para 16/Outubro no horário das 10 
às 12 horas, tendo sido convidado o palestrante Márcio Michel para explanar sobre 
Curricularização. O Adm. Carlos Sabrito irá verificar a possibilidade de a Universidade 
LaSalle sediar o evento. 

O Adm. Adroaldo informou que o Encontro Regional da Angrad em parceria 
com a PUC que seria realizado em Julho, está, no momento, suspenso, por questões 
internas da Angrad.  

O Adm. Diogo Simões solicitou a todos que verificassem a versão final do 
formulário a ser enviado aos coordenadores das IES para realizar a atualização 
cadastral. Foi solicitado apenas que inserisse a opção Outros - Especifique na lista de 
cursos, após já poderia ser enviado para as instituições de ensino (solicitar a lista do 
CRA para a Secretária Iara). Os demais integrantes também deverão enviar para seus 
contatos de coordenadores e IES. E os coordenadores que receberem o formulário 
também deverão repassar para outros coordenadores conhecidos seus, resultando no 
método Snowball (Bola de Neve). 

O Coordenador Adm. Nilson comentou sobre a intenção do CRA em realizar 
nova pesquisa, semelhante à realizada em 2018 sobre o perfil do Administrador. 
Desta vez, pretendem solicitar, à CEPA/UFRGS (mesma empresa), uma pesquisa para 
mapear os cursos presenciais e EAD sob quatro óticas: Alunos; Egressos; Docentes e 
Mercado. Em virtude deste assunto estar atualmente sob a responsabilidade da CEEN, 
é preciso a aprovação deste colegiado, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Foi comunicado também que a Adm. Cilane enviou o Projeto EPROCAD/2020 e 
a Carta Convite, ambos revisados e atualizados para a próxima edição, para o 
Coordenador Adm. Nilson, o qual afirmou que fará as considerações nesses 
documentos, a fim de liberá-los, o mais breve possível, para aprovação da Plenária. 

E, por fim, discutiu-se sobre a visita técnica a ser realizada na empresa 
Tramontina, cuja organização está com o Adm. Pedro Paulo. Solicitou-se que fosse 
verificada a possibilidade de a visita ser feita na 2ª semana do mês de julho, em razão 
do recesso acadêmico, permitindo, assim, que um maior número de professores 
pudesse participar, bem como, os integrantes da CEEN. 

 

 



ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 17/Julho às 12h30min, após CRA Recebe, na UniRitter campus Iguatemi: 

- Verificar o andamento das ações das Comissões: Visita Técnica; CRA Recebe, 
Curso, Fórum dos Coordenadores, EPROCAD/2020;  

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

- Resultados do retorno dos Formulários enviados aos coordenadores do curso 
de Administradores e afins; 

- Andamento da Pesquisa do CRA sobre os cursos presenciais e EAD; 

- Verificar se foi sugerida ao CRA uma apresentação sobre o papel do CRA, para 
que nas visitas às IES fosse mostrada a importância do registro no Conselho. 

           - Andamento do processo do Ofício para a obtenção de um estagiário. 

 

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

 


