
 

 

 

ATA001- 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 23/02/2018 

Local: CRA – RS Auditório Hora Inicial: 12h30min 

Hora Final:14h 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nilson Varella Rübenich  (Titular – coordenador interino) 

 Adm. Nara Maria Müller (Titular / coordenadora – via Skype)  

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 

 Adm. Beatriz Athanásio (Titular) 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente) 

 Adm. Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 

 Adm. Gislaine Ferreira (especialista) 

 Adm. João Alberto Gonçalves Junior (Vice-presidente Institucional do CRA-
RS) 

 Adm. Carlos Strey (conselheiro do CRA-RS) 

 Adm. Elimar Teixeira (conselheiro do CRA-RS) 

 Adm. Maria D’Lourdes Guimarães (conselheira do CRA-RS) 

 Adm. Nadir Becker (conselheira do CRA-RS) 

 Adm. Lisandra Compani (coordenadora da Câmara Jovem) 

 Rafael Bonzato – convidado 

 

Ausências Justificadas: 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 

 

 

 

 



 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 EPROCAD 

#02 Edital do Prêmio Mérito Acadêmico 

#03 Inscrições para os Cursos CEEnsino/UFRGS 

#04 Assuntos Gerais 
a) Exposição do CEFA – Centro de Pesquisa de 
Favelas 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –EPROCAD 

a) A coordenadora Adm. Nara Maria Muller abriu os trabalhos, da primeira 
reunião ordinária da CEEnsino 2018, saudando a todos.  

b) Na ocasião, foi realizada a escolha da IES que sediará o XI EPROCAD 
(Encontro de Professores e Coordenadores do Cursos da área de 
Administração). Três Instituições de Ensino enviaram propostas, dentro do 
prazo estipulado em edital: FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara/RS, 
USC – Universidade de Caxias do Sul e UNIFTEC (Caxias do Sul). Assim 
sendo, a Instituição de Ensino que melhor atendeu aos critérios estipulados no 
edital foi a FACCAT. Por decisão dos presentes a FACCAT sediará o XI 
EPROCAD a ser realizado no dia 09 de Junho de 2018.  

c) O Adm. João Carlos propôs que seja feito um acompanhamento das 
participações dos representantes de IES nos futuros EPROCAD’s para que se 
possa fazer um histórico de representatividade. Assim, poderemos acrescentar 
esse item aos critérios para definição de quem sediará o evento nos próximos 
anos. 

 

#02 – Edital Prêmio Mérito Acadêmico 

a) A Adm. Nara Maria Muller sugeriu a revisão do edital do prêmio mérito 

acadêmico. O Adm. João Carlos se propôs a fazê-lo. 

 

#03 – Projeto –Curso CEEnsino / UFRGS 

 a) Com relação ao curso CRA/RS e UFRGS foi verificado, na data de 23 de 

fevereiro, que haviam 26 inscritos. O número de vagas para o curso é de no 

máximo 35. Na ocasião o VP Institucional Adm. João Alberto Gonçalves Junior 

sugeriu uma alteração de data. A sugestão foii a alteração do módulo de  30 de 

abril para o dia 23 de abril em virtude do feriado do dia 01 de maio de 2018. A 

Adm. Nara Miller fez contato com a professora, ministrante daquele módulo 

para verificar a disponibilidade desta para a troca de data. Diante da resposta 

positiva da ministrante, o módulo primeiramente marcado para o dia 30 de abril 



 

 

será dia 23 de abril. 

b) O adm. Sidinei sugeriu haver uma inscrição no sistema para cadastro de 

interesse para evento futuro neste mesmo segmento.  

 

#04 –Assuntos Gerais 

a) A adm. Lisandra Compani, presidente da Câmara Jovem se comprometeu a 

elaborar um projeto para atender aos estudantes durante o XI EPROCAD. 

b) O representante da agência de Fomento Social Besouro, Rafael Bonzato, 

explanou sobre o projeto CEFA: Centro de Pesquisa das Favelas – 

Empreendedorismo na América Latina. 

Segundo o Sr. Rafael, o CEFA está instalado em 9 países da América Latina e 

em cada um destes países, administradores e áreas afins vinculados ao CEFA 

estão aplicando uma pesquisa que aborda desde o perfil dos empreendedores 

locais, até os tipos de negócios, renda, condições, estratégias e dificuldades. 

Neste sentido, complementa, o objetivo do Centro de Pesquisa das Favelas é 

transformar o que é informação (dados colhidos) em conhecimento (políticas 

públicas e privadas) para as localidades estudadas. Para tal, explicou que 

necessitam de alunos pesquisadores para operacionalizar estas pesquisas.  

 
 
 
 
 
 


