
 

 

 

ATA 002 – 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 09/03/2018 

Local: CRA – RS Plenário 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. Nadir Becker (Conselheira) 

 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 

 Adm. Gislaine Ferreira (Especialista) 

 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular)  

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente)  

 Adm. Ilsa Solka de Lemos (Titular – secretária ad hoc)  

Ausências Justificadas: 

 Adm. Maria Iara Shmengel Moreira (Titular) 

 Adm. Beatriz Athanasio (Titular - secretária) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 XI EPROCAD 

#02 Curso de Extensão 

#03 Regulamento do Prêmio Astor Roca de Barcellos 

#04 Projeto Visita às IES 

#05 Feira de Profissões 

#06 Assuntos Gerais 

 
 
 



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – XI EPROCAD 

a. Integrantes da Comissão XI EPROCAD compartilharam com os demais 

colegas da Câmara o andamento das providências do evento, dando 

destaque ao engajamento de todos na divulgação, para contarmos com 

maior número possível de presentes.  

b. Da mesma forma, o Adm. Sidinei conclamou os colegas a mobilizarem 

alunos e professores das suas instituições para a Chamada de 

trabalhos, cuja Mostra terá lugar durante o evento.  

c. Adm. Nara Müller solicitará a Secretária Ariele Ficha de Avaliação para 

ser aplicada ao final do XI EPROCAD.  

 

#02 – Curso de Extensão 

a) Adm. Nara Müller anuncia e comemora o rápido preenchimento das 

vagas do Curso de Extensão CRA-RS / UFRGS “Metodologias 

Inovadoras para o Ensino-aprendizagem em Administração”, que será 

oferecido em quatro módulos,  

b) Será acionada a lista de espera para possível oferta de mais uma edição 

do referido Curso.  

 
 

#03 – Regulamento do Prêmio  Astor Roca de Barcellos  

a) Adm. Nilson Rübenich fará os ajustes no Regulamento do Prémio Astor 

Roca de Barcellos, estendendo sua participação às outras modalidades 

de trabalho que não apenas o TCC, já que este não é mais exigido 

pelas DCN do bachrelado em Administração.  Da mesma forma, a ideia 

é incluir os estudantes dos Tecnólogos na área de Administração. 

 
 

#04 – Projeto Visita às IES  

a) Adm. Nara e Adm. Nilson receberão a relação com a previsão das datas 

dos CIDEADs ao longo do ano, para que os membros da CEEnsino 

possam agendar-se e realizar as visitas às IES nessas oportunidades. 

Acredita-se que a soma de esforços agregará resultados robustos a um 

dos objetivos do Planejamento Estratégico desta Câmara, qual seja, a 

aproximação das IES ao CRA-RS.  

 



 

 

 

#05 – Feira de Profissões 

a) Discutiu-se a possibilidade de priorizar apoio às Feiras de Profissões 

das IES que contam com maior número de professores e 

Coordenadores de Curso registrados no CRA.  

b) Adm. Nara fará contato com o Adm. Adroaldo, autor do projeto “Feiras 

de Profissões”, para examinar de que forma operacionalizar tal critério. 

 
 

#06–Assuntos Gerais 

a. O Adm. João Claudio trouxe algumas iniciativas do Conselho Regional 

de Farmácia do RS, no sentido de estimular o registro profissional dos 

bacharéis no respectivo Conselho e premiar os habilitados com 

descontos em eventos e preferência em palestras promovidas pela 

Entidade. 

b. Neste sentido, os presentes consensaram adotar valores diferenciados 

nas inscrições no XI EPROCAD para os profissionais registrados no 

CRA-RS, com especial incentivo aos Representantes das IES na 

Entidade. Tal medida depende apenas de um retorno da Ariele, 

responsável pelo setor de eventos do CRA-RS, quanto à ampliação das 

categorias de pagamento na plataforma de inscrições.   

c. Voltou-se a evidenciar a importância de contar com os contatos 

atualizados dos Coordenadores de Cursos, dado o baixo alcance que as 

ações de Comunicação têm refletido. Algumas sugestões foram 

apresentadas e a Adm. Nara vai inteirar-se sobre a atual situação desse 

cadastro.  

 
 
 
 
 
 


