
 

 

 

ATA03 - 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 13/04/2018 

Local: CRA – Sala da Plenária Hora Inicial: 12h30min  

Hora Final: 14h00min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nara Maria Müller (Titular – por Skype)  

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 
 Adm. Beatriz Athanásio (Titular) 
 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 
 Adm. Maria D’Lourdes Rotermund (Conselheira) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 
 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Gislaine Ferreira (especialista) 

 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 

 Adm. Bruno Ely (Conselheiro) 

 
 

Ausências Justificadas: 
 Adm. Nilson Rubenich  (Titular) 

 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 EPROCAD 

#02 Visita as IES 

#03 Prêmio Astor 

#04 Critério IEs/ Feira das Prrofissões 

#05 Assuntos Gerais 
A) Relato da coordenadora da CEEnsino, Nara 
Muller, sobre a Reunião com a Diretoria do CRA-
RS realizada em 07/04/2018. 
B) Pesquisa Empreendedores de Favelas 

 
  



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – EPROCAD 

a. A coordenadora Nara Muller saudou os presentes. Com relação ao 

primeiro tema da pauta, foi exposto que a programação sofreu alterações 

por solicitação do CFA,  que solicitou que o adm. Mauro Kreuz 

representasse o conselho maior para falar sobre a Plataforma de egressos 

– certificação. Nesse sentido, retirou-se 5 minutos de cada palestra: 

Magna e da Angrad, para alocar a palestra do CFA na programação.  

b. Decidiu-se incluir em cada atividade, um moderador que será 
responsável pelo controle do tempo e, se for o caso, mediação 
(palestrantes/plateia e painel dos workshops). 

c.  A diretoria do CRA-RS deliberou que não serão cobrados ingressos de 
Profissionais na área de Administração, que estejam registrados e em 
dia com o Conselho, nem dos alunos de cursos na área de 
Administração, que tenham carteirinha de estudante emitida pelo CRA-
RS. 

d. Professores e coordenadores de cursos na área de Administração, que 
não tenham o registro no CRA-RS, pagarão R$ 60,00 e estudantes sem 
a carteirinha, pagarão R$ 15,00. Outros interessados pagarão R$ 
100,00. 

e. As receitas advindas de inscrições para o XI EPROCAD, incluindo a 
inscrição de posters para a Mostra de Trabalhos, serão recebidas, ou 
repassadas à FACCAT, como forma de contribuição para despesas com 
os 2 coffe-breaks (1 pela manhã e outro no final do evento). 

 

#02 – Visita as IES 

a. O Adm. Bruno Ely trouxe as datas e locais dos 4 primeiros CIDEADS, que 

acontecerão em maio: 08 de maio: UNIJUÍ – IJUÍ; 09 de maio: FEMA – 

SANTA ROSA; 10 de maio: CNEC – SANTO ÂNGELO; 11 de maio: URI 

– SÃO LUIZ GONZAGA. 

b. A secretária da CEEnsino Adm. Beatriz Athanasio fará contato com a 
Helenice para verificar a viabilidade de alguém da Câmara acompanhar a 
equipe do CRA-RS, pelo menos num desses eventos. 

c. Foi sugerido pela Adm. Beatriz que houvesse um crachá ou pin de 
identificação dos membros da CEEnsino. 

 

 
 
  



 

 

#03 – Prêmio Astor Roca de Barcellos 

a. Todas as alterações sugeridas pela CEEnsino foram aceitas pela diretoria 

e plenária do Conselho, alterando-se de TCC para trabalhos de disciplinas 

de cursos de bacharelado e tecnólogos. O edital já está disponível no site 

do CRA-RS. 

b. Foi decidido por unanimidade que a Adm Cilane representará a  CEEnsino 

junto a Comissão do Prêmio Astor Roca de Barcellos.  

 

#04 – Feira das Profissões 

a. A Adm. Nara e Adm. João Cláudio, da CEEnsino elaboraram alguns 

critérios para a candidatura de IES a receberem a CEEnsino-CRA-RS em 

suas feiras de profissões. Aguarda-se aprovação, ou sugestões dos 

demais membros da câmara, para elaboração da carta a ser enviada às 

IES. 

 
  



 

 

#05 – Assuntos Gerais 

A) A adm.  Nara apresentou breve relato da reunião entre as diretorias das 

Câmaras Setoriais e a diretoria do CRA-RS, ocorrida no último sábado, dia 07 

de abril.  

Um dos tópicos relatados foi a fala do Adm. Fernando Milagre, sobre a 

importância da integração estratégica das câmaras e da consciência de que 

todos os projetos devem estar alinhados à Missão e Visão do CRA-RS. A 

CEEnsino já vem trabalhando dessa forma, mas é importante ter isso, sempre 

em mente. 

Outro ponto importante relatado, da reunião das diretorias foi o fato de que a 

Câmara de Gestão Pública realizará, em julho deste ano, um Simpósio de 

Governança Pública, abordando 6 temas estratégicos. Um desses temas será 

o Ensino, razão pela qual, o coordenador Adm. Flávio Abreu pediu que a 

CEEnsino apresente o tema e sugira um palestrante para participar do 

Simpósio. A adm. Nara sugeriu, na reunião da CEEnsino de 13 de abril, o 

tema da Educação nas ODS, em que a Adm. Ilsa de Lemos tem muito 

conhecimento. A adm. Ilsa, entretanto, não estará disponível em julho, mas 

este poderá ser tema de um projeto em parceria com a CEPública e outras 

câmaras. 

B) Com relação à pesquisa sobre empreendedores nas Favelas, proposto 
pelo representante da Instituição BESOURO, numa reunião anterior, a Adm. Nara 
pediu que os membros da CEEnsino avaliassem a proposta do termo de 
cooperação com as IES, informando que a diretoria do CRA-RS já vem 
trabalhando nessa parceria, desde 2017. 

 


