
 

ATA 08/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO -CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 18/09/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Faltas Justificadas: 

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

 

 

A reunião teve como objetivo principal verificar os pontos pendentes na 
preparação dos eventos que se realizarão nos próximos meses.  

Primeiramente, a Adm. Gislaine apresentou em Power Point o passo-a-passo 
para a realização da consulta ao EMEC, que servirá como treinamento para o 
estagiário da Secretaria da Câmara fazer a pesquisa.  

Na sequência, a própria Adm. Gislaine relatou os acontecimentos do evento 
30º ENANGRAD, em que ela e o Adm. Nilson Varella Rubenich participaram, bem 
como sua percepção e avaliação das oficinas e palestras que assistiram. O evento 
ocorreu em Uberlândia (MG) na Universidade Federal de Uberlândia entre os dias 23 
a 25 de agosto/2019, com o tema Gestão da Aprendizagem no Contexto das 
Transformações. 



Quanto aos eventos que estão sendo organizados pela CEEN para a realização 
ainda neste ano, foi explanado o andamento da organização pelos respectivos 
responsáveis, a saber: 

- Adm. Gislaine relatou que está confirmada a palestra sobre Dresscode a ser 
realizada na IES Fadergs – Unidade Sertório, no dia 30/09 das 14h às 17h.  

- Adm. Beatriz explanou sobre as tratativas para o Fórum dos Coordenadores 
com o tema Curricularização da Extensão. A mesma contatou o Adm. Carlos Sabrito 
(LaSalle), o qual confirmou a realização do evento em sua IES – Unidade Canoas para o 
dia 25/10, no horário das 13h às 17h. Para este evento já estão confirmadas as 
presenças de dois painelistas: Cássio Cassel e Márcio Michel. Faltando receber a 
confirmação da 3ª painelista, Adm. Claudia Stadtlobber. Outra pendência, é a 
verificação de verba da CEEN para oferecer um café neste Fórum. 

- Adm. Pedro Paulo propôs à CEEN participar de um evento que ocorrerá na IES 
São Judas em Porto Alegre entre os dias 04 a 08/11, na Oficina “Um Futuro Agora – 
Habilidades, Tecno e Pessoas. A Adm. Gislaine foi a convidada para este evento. 

- Foi ainda proposto, que seja feita a tentativa de promover a visita técnica à 
Tramontina para o mês de Novembro do corrente ano. 

Adm. Nadir lembrou que deve ser feito o Planejamento para 2020 até 
Novembro, e que se há o interesse, deverá ser incluída a intenção de participar do 
evento Summit, a fim de termos oficialmente a garantia da disponibilidade. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 16/Outubro às 12h30min, na sala das Câmaras: 

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

- Apresentar o resultado do Curso Dresscode, que terá sido realizado em 
30/09. 

- 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; 

             - Legislação da Plenária 

 

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

 


