
 

ATA 09/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO -CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras noCFA 

Data e Horário: 16/10/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Conselheira Adm. Nadir Becker 
 

Faltas Justificadas: 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

 

A reunião teve como objetivo principal explanar sobre os projetos e eventos 
em andamento a serem realizados pela CEEN. 

Iniciou-se expondo sobre os últimos preparativos para o Fórum dos 
Coordenadores a ser realizado na IES La Salle em Canoas (RS). Foi apresentada uma 
sugestão de programação, a saber: 

i. 13h às 14h: Credenciamento 

ii. 14h às 14h15min: Abertura 

iii. 14h15min às 15h15min: Painéis 

iv. 15h15min às 16h15min: Debate 

v. 16h15min às 17h: Coquetel e Networking 

 



Foi acertado que a Adm. Beatriz, Adm. Sabrito e a funcionária Ariele farão uma 
visita técnica na IES La Salle, em 24/10 (quinta-feira), com o intuito de verificar os 
espaços disponíveis para a organização do Fórum. 

O Coordenador Adm. Nilson solicitou aos membros da CEEN que incentivem as 
inscrições, contatando com seus conhecidos, e ainda poderão fazer chamadas de 
vídeos como forma de divulgar o referido evento. O próprio coordenador se 
comprometeu a fazer um vídeo, assim como, será pedido que os painelistas também 
o façam. 

Os organizadores farão a revisão do projeto deste evento sobre alguns pontos 
pendentes e, se necessário, inclui-los, são eles: a) verificar os materiais disponíveis no 
CRA, tais como, pastas e canetas; b) pedir informações sobre o custo do 
estacionamento na La Salle para os membros da CEEN e; c) verificar o KM rodado 
também para os membros da Câmara. O projeto deverá ser colocado na pauta da 
Plenária do dia 21/01 (segunda-feira). 

Também foi solicitado que algum membro da Câmara faça o relato ao final do 
evento.  

A seguir passou-se a pauta sobre o EPROCAD/2020, em que o coordenador 
lembrou a data limite de 11/Novembro para as instituições de ensino superior 
enviarem suas propostas para sediar esta edição.  Será feita uma chamada de reforço 
para incentivar o interesse das IES em se candidatarem.  

O terceiro item da reunião tratou da possibilidade de ainda neste ano realizar 
uma visita técnica em uma empresa. A princípio, havia sido sugerida a Tramontina na 
Serra Gaúcha. A Conselheira Adm. Nadir é quem está responsável por fazer o contato 
com a empresa.  

O quarto ponto da pauta foi sobre o Orçamento/2020, em que o Coordenador 
Adm. Nilson irá verificar junto ao Conselheiro Adm. João o prazo para a entrega do 
mesmo. Nesta mesma consulta, irá verificar o prazo para o envio do Relatório/2019. 

O último ponto elencou os projetos que a CEEN pretende realizar em 2020, os 
quais seguem listados abaixo:  

a. EPROCAD/2020 - Anual 

b. Prêmio Astor Roca de Barcellos - Anual 

c. Prêmio Docência - Anual 

d. Fórum dos Coordenadores - Semestral (dois ao ano) 

e. CRA Recebe - Trimestral (total = 4 ao ano) 

f. Participação de 3 membros da CEEN na ENANGRAD 

g. Prêmio ACIO 

h. Realizar duas visitas técnicas no Estado RS 

i. Realizar uma visita técnica nacional (fora do Estado RS) 

 

 



ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 20/Novembro às 12h30min, na sala das Câmaras: 

- Apresentação das IES candidatas e escolha da IES que irá sediar o evento 
EPROCAD na edição de 2020. 

- Relatório final de 2019. 

- Projetos/2020 

 

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

 


