
 

 

 

ATA004- 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 18/05/2018 

Local: Sala do 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. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 

 Adm. Beatriz Athanásio (Titular - secretaria) 

 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. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Divulgação do XI EPROCAD 

#02 Tabela de visita as IES 

#03 CRA Recebe da CEEnsino sobre Mentoria, com Paulo 
Amorim 

#04 XIII Fórum dos Coordenadores 

#05 Participação dos membros da CEEnsino em 
atividades promovidas/apoiadas pelo CRARS 

 

 

 

 



 

 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – Divulgação do XI EPROCAD 

a) A coordenadora Adm. Nara Maria Muller abriu os trabalhos saudando os 
presentes. 

b) O administrador Taiguara, da ANGRAD, confirmou que conduzirá o XII 
Fórum dos coordenadores quando da realização do XI EPROCAD. 

c) Também o prof. Augusto Niche confirmou que fará a palestra magna. 

 

 

#02 – Tabela de visita as IES 

a) A Adm. Nara Maria Muller sugeriu que os membros da Câmara verifiquem 

suas possibilidades e datas para que o projeto de visitas as seccionais do 

CRARS, seja contemplado. 

b) O administrador Nilson e a adm. Nara se disponibilizaram a visitar as 

seccionais de Caxias e Osório, em um primeiro momento. 

c) A adm. Beatriz Athanasio se disponibilizou a visitar a seccional de 

Uruguaiana. 

 

#03 – CRA Recebe da CEEnsino sobre Mentoria, com Paulo Amorim 

 a) Aventou-se a realização do CRA Recebe com o Sr. Paulo Amorim ser 

realizado na IEs FADERGS. Será realizado contato com o palestrante para 

sugerir o novo local e agendar a palestra. 

 
 

#04 – VIII Fórum dos Coordenadores 

a) Com relação ao VIII Fórum dos Coordenadores, o adm. Sidinei se propôs a 

conduzir este, bem como, sugeriu que o tema seja: a evasão do alunos 

estudantes da área de administração. O VIII Fórum dos coordenadores tem 

como sugestão para realização, no mês de outubro de 2018 em local a ser 

definido, ´posteriormente, 

 

 



 

 

#05 – Participação dos membros da CEEnsino em atividades 
promovidas/apoiadas pelo CRARS 

a) A adm. Nara Muller sugeriu que membros titulares e suplentes da CEEnsino 

participem, com maior frequência, dos eventos promovidos/apoiados pela 

CEEnsino pertinentes a área.  

b) também aventou-se a possibilidade de haver uma verba, para auxílio, no 

custeio do deslocamento destes, quando da representatividade da CEEnsino  

 

 
 
 
 


