
 

ATA 10/2019  

REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE ENSINO - CEEN/2019 

 

Local: CRA-RS, Sala das Câmaras no CFA 

Data e Horário: 20/11/2019, das 12h30min às 14h 

Participantes:  

Adm. Nilson Varella Rubenich– Coordenador 

Adm. Cilane da Rosa Vieira - Secretária 

Adm. Beatriz Athanásio 

Adm. João Claudio Saenger Silva 

Adm. Paulo Matzembacher (suplente) 

Adm. Pedro Paulo Peixoto  

Conselheira Adm. Nadir Becker 

 

Faltas Justificadas: 

Adm. Gislaine Madureira Ferreira (expert) 

Adm. Diogo Simões (suplente) 

Adm. Aldroaldo Lazzarotto 

Adm. Maria Iara Schmegel Moreira 

Adm. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito (suplente) 

 

 

A reunião teve como objetivo reorganizar os membros da CEEN e seu Comitê 
gestor, e ainda dar seguimento ao processo do EPROCAD/2020 e outros assuntos de 
interesse dessa Câmara. 

1. Reorganização dos membros e comitê gestor da CEEN 

Foram apresentadas algumas mudanças em relação aos membros que a 
compõem. Primeiramente, tratou-se sobre a licença concedida à Adm. Nadir Becker, 
devido à suspensão jurídica da última eleição para o Conselho de Administração do 
CRA-RS que a impediu de encerrar seu mandato no Conselho. Segundo o Regimento 
da Câmara, após 6 meses de licença de um membro deve ser realizada nova eleição 
para suprir a vacância na Câmara. Dado ao fato de ainda permanecer a suspensão 
jurídica já mencionada, torna urgente a substituição do membro licenciado. Salienta-
se que a Adm. Nadir havia sido eleita como Adjunta no Comitê Gestor da CEEN, dessa 



forma, foi feita, nesta mesma reunião, a votação entre os cinco integrantes presentes 
até aquele momento, para suprir a vaga neste Comitê. Foi eleita por unanimidade a 
Adm. Beatriz Athanásio para substituir a Adm. Nadir no cargo de Adjunta no Comitê 
Gestor da CEEN. O comitê gestor passa a ser assim composto: 

 Coordenador: Nilson Varella Rübenich 
 Coordenadora adjunta: Beatriz Athanásio 
 Secretária: Cilane Vieira 

2. EPROCAD 2020 - escolha do local dentre as IES candidatas 

Para sediar o evento EPROCAD/2020, houve duas candidaturas, a saber: UNIFTEC de 
Caxias do Sul e UCS de Nova Prata. Após lidas e analisadas as proposições de ambas as 
Instituições de Ensino Superior, os membros participantes da reunião decidiram pela UNIFTEC 
de Caxias do Sul. Em seguida, passou-se para a votação na escolha dos integrantes do Comitê 

Organizador deste evento, os quais foram escolhidos os Administradores: Nilson Rubenich, 

Beatriz Athanásio, Paulo Matzembacher e Pedro Paulo Peixoto. 

Complementando as definições para este evento, foi decidido também por uma visita 
técnica a uma empresa da Região Serrana Gaúcha, tendo sido indicada a empresa Randon, 
pela acessibilidade de contato, sendo a Adm. Nadir encarregada de contatar e marcar a visita. 

3. Relatório EPROCAD/2019 

Nas reuniões anteriores, foi solicitado que, cada um dos responsáveis por 
alguma atividade e/ou oficina no EPROCAD/2019, elaborasse um relatório do que foi 
desenvolvido, bem como seus resultados e pareceres. Após o recebimento desses 
relatórios, seria feito um único Relatório Oficial do EPROCD/2019. Dentre os 
presentes nesta reunião, não havia nada pendente sobre este assunto.  

4. Projetos 2020 

Foi solicitado a todos, que apresentassem novos projetos para 2020 ou 
dessem sugestões sobre novas atividades que poderiam ser realizadas no decorrer do 
próximo ano. A Adm. Iara, embora não tenha comparecido na reunião, enviou uma 
mensagem no Grupo da CEEN Online, com uma ideia diferente, de a Câmara de 
Ensino estruturar um livro de artigos da CEEN. Por ela não estar presente para 
explanar essa nova ideia, não foi colocada em votação.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Pendências a serem retomadas na próxima reunião da CEEN que se realizará 
no dia 18/Dezembro às 12h30min, na sala das Câmaras: 

- Verificar o andamento do processo do EPROCAD/2020: confirmação do local 
e as ações do Comitê Organizador do evento; 

- Elaboração do Relatório do EPROCAD/2019; 

- Propostas de projetos para 2020. 



 

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

 


