
 

ATA 06/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO -CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 17/07/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Faltas Justificadas: 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher(suplente) 

 

 

A reunião teve como objetivo principal verificar o andamento das diversas 

atividades programadas para o 2º semestre de 2019. 

Sobre o curso de Dresscode, a Adm. Gislaine informou que a palestrante Dóris 

Antunes está confirmada, aguardando apenas a definição do local. Definiu-se a IES 

Fadergs, campi Sertório, confirmando também a data: 30/09 das 14 horas às 17 horas. 

Em relação à palestra no Fórum de Coordenadores, não foi possível definir 

local e a confirmação do palestrante Márcio Michel, em razão do Adm. Carlos Sabrito, 

responsável por contatá-lo, estar impossibilitado de comparecer à reunião. 

Foi reiterado o pedido de que todos os integrantes da CEEN repassem o 

Formulário de Atualização Cadastral aos Coordenadores de suas IES e também de seus 

conhecidos, bem como, solicitem que esses coordenadores também repassem para 



outros de seu conhecimento, a fim de atingirmos o maior número possível de 

coordenadores. 

Quanto à visita técnica à Tramontina que, a princípio, deveria ter sido realizada 

no mês de julho, não foi possível em virtude da incompatibilidade de datas no final de 

semestre e do recesso das IES. A Adm. Nadir verificará, junto à empresa, as possíveis 

datas para a visita. 

O Adm. Nilson solicitou que os responsáveis pelas oficinas que ainda não 

enviaram para ele o resumo de suas atividades no EPROCAD/2019, que o façam o 

mais breve possível, a fim de concluir o relatório e entregá-lo para a Plenária. 

Informou, também, que solicitou, à Gerente Geral do CRA, Sra. Márcia, a prestação de 

contas do referido evento para incluir no relatório, mas até o momento não obteve 

resposta. 

Para a pauta do Enangrad, ficou acordado que o Adm. Nilson irá enviar e-mail 

ao Conselheiro João Alberto Gonçalves Junior para solicitar uma vaga extra neste 

evento que este ano ocorrerá em Uberlândia (MG). 

Foi comentado que o CRA possui um vídeo institucional, sendo assim, foi 

definido que a Adm. Nadir irá solicitar ao Conselheiro Adm. Bruno Eli uma cópia deste 

vídeo. Levantou-se, ainda, a hipótese de a CEEN também ter um vídeo institucional 

próprio, com o intuito de mostrar seu trabalho nos eventos que venha a participar. O 

Adm. Diogo comentou que poderia verificar, com a Agência Experimental da Fadergs, 

a possibilidade de fazerem este vídeo.  

Discutiu-se sobre a publicação das Atas no site do CRA. A Adm. Cilane relatou 

que pela Legislação somente a Plenária tem a obrigação de publicar suas Atas. A 

mesma também comentou que pesquisou os sites de outros CRAs em que possuem 

Câmaras, inclusive a Câmara de Ensino, e nenhum deles faz a postagem de suas Atas, 

exceto as da Plenária. O que consta nas Câmaras desses CRAs é um relatório de 

prestação de contas das atividades que realizaram durante o período a que se refere, 

tornando transparentes os seus trabalhos. Sendo assim, e considerando que o site é 

um ambiente não-restrito, ou seja, em que qualquer pessoa, registrada ou não, 

poderia acessar o conteúdo dessas Atas; e para evitar que se mostre publicamente 

projetos que talvez não sejam concretizados e/ou aprovados pela Plenária, surgiu a 

ideia de um relatório com periodicidade trimestral das atividades realizadas pela CEEN 

e, até mesmo, de eventos futuros e já confirmados. E, ainda, a exclusão das Atas 

antigas, para não caracterizar a descontinuidade, bem como, a atualização do site da 

CEEN e o envio das Atas para o Conselheiro Adm. João, citado acima.  

O Adm Nilson comentou que o Ofício sobre a solicitação de um Estagiário, o 

qual foi elaborado no mês de março, até o presente momento, não obteve retorno da 

direção do CRA. 

Não houve tempo hábil para explanar sobre os seguintes assuntos: 

Eprocad/2020 e Pesquisa CRA/CEPA, os quais serão retomados na próxima reunião. 

 

 



ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 

no dia 21/Agosto às 12h30min, na sala das Câmaras: 

- Verificar o andamento das ações das Comissões: Visita Técnica; Curso 

Dresscode, Fórum dos Coordenadores, EPROCAD/2020;  

- Andamento do Relatório do EPROCAD/2019; 

- Resultados do retorno dos Formulários enviados aos coordenadores do curso 

de Administradores e afins; 

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

- Verificar a solicitação do vídeo institucional do CRA e do vídeo da CEEN. 

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

             - Esboço do Relatório trimestral. 

             - Vaga extra no ENANGRAD. 

 

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

 


