
 

ATA 07/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO -CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 21/08/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Faltas Justificadas: 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

 

 

A reunião teve como objetivo verificar as pendências das atividades a serem 

realizadas e avaliar os resultados do que já foi feito até o momento. 

Em relação ao formulário enviado aos Coordenadores dos cursos de 

Administração, retornaram, até esta data, 37 registros válidos, segundo informou o 

Adm. Diogo. 

O Coord. Nilson e a Conselheira Nadir explanaram que foi contratado um 

estagiário para auxiliar a Secretária Iara, e este poderá também contribuir com a 

CEEN. Sendo assim, decidiu-se que este estagiário fará a pesquisa na base do IMEC 

para levantamento dos atuais Coordenadores dos cursos de Administração no Rio 

Grande do Sul. A Adm. Gislaine ficou encarregada de elaborar um tutorial sobre o 

acesso ao IMEC para que sirva de manual para o estagiário realizar a referida consulta. 



Foi comentado sobre o sorteio da vaga para participação do ENANGRAD, em 

que a Adm. Gislaine foi a sorteada. 

A Conselheira Nadir apresentou a legislação sobre a Plenária, a fim de vermos 

os pontos altos e baixos do texto. Foi comentado também que o CRA não é contra a 

CEEN fazer as adequações nesta legislação. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

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

no dia 18/Setembro 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; 

             - Elaboração do tutorial do IMEC – Adm. Gislaine 

             - Legislação da Plenária 

 

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

 


