
ATA Extraordinária/2020 
REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2020

Local: Virtual pela Plataforma Google Meet
Data e Horário: 05/06/2020, das 11h às 12h30min
Participantes: 
Adm. Nilson Varella Rubenich – Coordenador
Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária
Adm. Beatriz Athanásio
Adm. Aldroaldo Lazzarotto
Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito
Adm. Caroline Prates
Adm. Diogo Simões 
Adm. Gislaine Madureira Ferreira
Adm. Maria Iara Schmegel Moreira
Adm. Paulo Matzembacher (suplente)
Conselheira Adm. Nadir Becker

Falta Justificada: 
Adm. Pedro Paulo Peixoto – Não conseguiu se conectar na plataforma.

A reunião teve como objetivo relatar o fato de o Cidead ter sido programado
junto com algumas IES, sem o conhecimento e nem a participação da CEEN. Ou seja, a
Câmara de Ensino não foi envolvida na organização deste evento, apesar de tratar
sobre assunto de sua pertinência. 

Foi afirmado por vários integrantes desta Câmara que suas IES também não
receberam nenhum informativo sobre o referido evento. O Adm. Adroaldo Lazzarotto
ainda complementou que nem a PUC aparece como apoiadora, visto que tem como
prática dar o seu apoio aos eventos do CRA direcionados ao ensino. Sugeriu que fosse
feita uma manifestação formal, visto que, a CEEN aborda a Educação e tem parceria
com a ANGRAD que trata do assunto em âmbito nacional e que, o evento deveria ter o
logotipo da CEEN na peça publicitária. 

O Coord. Nilson Rubenich explicou que não há interesse de trazer o evento
para  a  responsabilidade  da  CEEN,  mas  se  o  tema  abordado  é  relativo  ao  Ensino
Superior ou às IES, a Câmara deve participar como colaboradora. Ainda sugeriu de a
CEEN comunicar este fato ao Conselheiro João Alberto G. Júnior, o qual é responsável
pelas Câmaras. 

O Adm. Diogo Simões concorda com a elaboração do ofício, e apresenta como
sugestão que seja verificado em que ponto no processo ocorreu. A Conselheira Adm.
Nadir Becker também afirmou que nem os Conselheiros, inclusive o Adm. João Alberto
G. Júnior que representa as Câmaras, foram consultados previamente. O Cidead foi
elaborado na Diretoria e votado em Plenária. 

Todos os demais participantes da reunião concordaram com a elaboração e



entrega do ofício, como forma de manifestação da CEEN. Sendo assim, a Adm. Cilane
Vieira ficou responsável  por elaborar o documento para que o Coord.  Adm. Nilson
Rubenich entregue para o Conselheiro João Alberto G. Júnior. Destaca-se que não se
trata  de  uma  manifestação  de  repúdio,  mas  sim  de  solicitar  que,  todo  evento
direcionado às IES, a CEEN fosse convidada a colaborar na organização. 

Em tempo: O documento foi elaborado pela Adm. Cilane Vieira nesta mesma
semana e enviada para o Coord. Adm. Nilson Rubenich aprovar o texto e enviá-lo.
Tendo sido encaminhado ao Conselheiro Adm. João Alberto G. Júnior no dia 19/06
durante a reunião ordinária da CEEN.

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

 


