
ATA 06/2020 
REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2020

Local: Virtual pela Plataforma Microsoft Teams
Data e Horário: 19/06/2020, 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. Diogo Simões 
Adm. Gislaine Madureira Ferreira
Adm. Maria Iara Schmegel Moreira
Adm. Paulo Matzembacher (suplente)
Adm. Pedro Paulo Peixoto 

A  reunião  teve  como  objetivo  reorganizar  os  próximos  encontros  desta
Câmara,  em  razão  do  isolamento  decretado  pelo  Governo  frente  a  pandemia  da
COVID-19.  Após  três  meses  afastados  das  atividades,  retorna-se  gradativamente,
porém em novos formatos de reuniões e eventos. 

Foi decidido por manter o calendário de 2020 da CEEN com reuniões virtuais, a
serem agendadas no decorrer dos meses subsequentes. Foi estabelecido também que
os  eventos  previamente  programados  acontecerão  também  de  modo  virtual,
inclusive, EPROCAD e Fórum de Coordenadores. O Coord. Adm. Nilson Rubenich já
contatou com a IES Uniftec de Caxias do Sul (RS), acertando a realização do evento
presencial na edição do EPROCAD/2021. 

Em seguida, tratou-se sobre as adequações necessárias para que o EPROCAD
ocorra  em  plataforma  online,  como  por  exemplo,  da  não  necessidade  da  fala  de
abertura do evento. Definiu-se as datas 26/09 (sábado) para o evento EPROCAD/2020
e 03/10 (sábado)  o Fórum dos Coordenadores.  Manteve-se o tema do evento e a
comissão que organizará o Fórum dos Coordenadores ficou assim constituído: Adm.
Diogo Simões; Adm. Gislaine Ferreira e Adm. Adroaldo Lazzarotto.

Outro evento abordado foi o CRA Recebe, sendo que a primeira edição será em
31/07 no turno da noite, cujos palestrantes serão todos professores que relatarão as
experiências de ensino das IES onde atuam durante a pandemia do novo coronavírus,
com relatos das dificuldades de tecnologia, dos alunos e professores, bem como, das
soluções encontradas, das práticas implementadas e dos ajustes necessários. E, ainda,
iniciar a organização para o próximo CRA Recebe, sob a responsabilidade da Adm.
Caroline Prates. 

Sobre o Prêmio Docência, discutiu-se a sugestão de fazer-se a entrega online
este ano, e no ano que vem faz o presencial durante o EPROCAD. 



Para o Prêmio Astor Roca de Barcellos, a Adm. Cilane Vieira informou que no
dia seguinte haveria reunião com a Comissão Organizadora do referido Prêmio, sendo
assim, na próxima reunião trará novas informações a respeito deste evento. 

Adm.  Beatriz  Athanásio  informou  que  irá  contatar  com  o  palestrante
Guilherme Junqueira da Gama Academy para verificar a possibilidade de uma palestra
sobre  Educação  4.0.  (https//gama.academy).  Adm.  Nilson  Rubenich  também  irá
verificar algum outro palestrante da área, assim como, o Adm. Pedro Paulo Peixoto
convidará o palestrante Juan Pablo para palestrar sobre o Ensino no Pós-Pandemia na
Oficina sobre Empreendedorismo.

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

 


