
 

 

 

ATA05 - 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 15/06/2018 

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

Hora Final: 14h00min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nara Maria Müller (Titular via skype)  

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 
 Adm. Beatriz Athanásio (Titular) 
 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente) 
 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente)) 
 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 
 Adm. Nadir Becker (Conselheiro) 

 
 

Ausências Justificadas: 
 Adm. Nilson Rubenich  (Titular) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 
 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Avaliação do EPROCAD 

#02 CRA-Recebe da CEEnsino, sobre Mentoria, com o 
Paulo Amorim 03/07 - manhã e noite. 

#03 Curso CRA/UFRGS 

#04 Assuntos Gerais 
a) Exposição do Sr. Marcus Rossi sobre o evento 
Gramado Summit que temo como grande objetivo 
proporcionar aos novos empreendedores a geração 
de um networking de qualidade, leads concretos e a 
possibilidade de ampliar seus projetos através da 
concretização de negócios. Além disso, colocar 
jovens empreendedores com ideias disruptivas e 
escaláveis em evidência para colaborar com a 
evolução econômica e social do país.   b) 
Participação de membros na CEEnsino no Curso do 



 

 

Prof. Guto Niche: O uso do Carboard 360°, 
Realidade Aumentada e 3D na Educação que 
ocorrerá Sábado (16/06) às 9:00 – 12:00 
c) Adm. Adroaldo Lazzarotto – ANGRAD 
d) Assuntos Gerais 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – Avaliação do EPROCAD 

a. A coordenadora Nara Muller saudou os presentes. Falou-se brevemente, 

sobre o XI EPROCAD e se fará uma avaliação mais precisa na reunião de 

julho, quando a coordenadora da CEEnsino 2017/2019 Adm. Nara Muller 

estiver participando de forma presencial; 

b.  A Adm. Ilsa fez duas observações importantes: 1) tinha mais participantes 

do que inscritos. 2) a maioria dos participantes era do interior do estado, 

ao contrário das edições anteriores, em que a capital se fazia mais 

presenta; Outro ponto discutido foi o de que as inscrições foram difíceis 

de serem concretizadas e a sugestão é de que retornem para o site do 

CRA-RS. A Adm. Nara Muller explicou que as inscrições foram feitas no 

site da FACCAT (decisão de última hora) porque o CRA-RS definiu 

conceder gratuidades para administradores e que as receitas de outros 

participantes deveriam ser direcionadas, diretamente para a IES. 

 

#02 – CRA-Recebe da CEEnsino, sobre Mentoria, com o Paulo Amorim 03/07 
- manhã / noite. 

a. A Adm. Nara Maria Müller comunicou que, no dia 03 de julho ocorrerá o 

CRA-Recebe promovido pela CEEnsino, com o Adm. Paulo Amorim - 

nosso palestrante do X EPROCAD. Ele fará duas palestras apresentando 

seu curso de Mentoria (uma das 9 às 10 horas da manhã e outra das 20 

às 21 horas). Fará uma proposta de preço especial para formação em 

Mentoria para administradores. 

 

#03 – Curso CRA/UFRGS 

a. Com relação ao nosso curso de Metodologias Inovadoras, ocorreu o 

cancelamento do módulo de Microsoft para a Educação, no mês de maio 

(devido à greve dos caminhoneiros), o Adm. Sidinei sugeriu que seja 

promovida uma segunda turma, mas, desta vez, em dois dias (manhã e 

tarde). Assim, o instrutor da Microsoft, que vem de Curitiba, poderia 

ministrar a sua aula para a turma atual (de manhã) e para a nova turma, 



 

 

(à tarde) no mesmo dia. A ideia é que seja em setembro (mês do 

administrador), nos dias 17 e 18, ou 24 e 25 (segunda e terça-feira). A 

Adm. Nara Muller já enviou a proposta para o Vice-presidente Institucional: 

Adm. João Alberto e aguarda sua definição para consultar os 4 instrutores.  

 

#04 – Assuntos Gerais 

a.  A convite da Adm. Beatriz, o Sr. Marcus Rossi, do Gramado Summit 

apresentou o histórico do evento e ofereceu convites para membros da 

CEEnsino para a edição de 08 a 10 de agosto. Mais informações sobre o 

Gramado summit podem ser verificadas no site do evento: 

http://www.gramadosummit.com/ 

b. A Adm. Nara informou que recebeu convite para participação no 22º 

ENANGRAD, que ocorrerá em agosto, no estado de São Paulo. O convite 

da diretoria do CRA-RS contempla 2 membros da CEEnsino e ficou 

acertado que a própria coordenadora e o Adm. Adroaldo participarão com 

as credenciais ofertadas pelo CRA-RS. Os Adm. João Cláudio e Sidinei 

também têm interesse em participar do evento e o Adm. Adroaldo se 

comprometeu em tentar conseguir as 2 credenciais para esses dois 

membros da CEEnsino. 

c. O Adm. Adroaldo apresentou 3 comunicações da ANGRAD: curso de 

formação para coordenadores de cursos, novidades junto ao MEC e curso 

preparatório online para o ENADE. Benefícios para associados à 

ANGRAD, com possibilidades de participação de outros, com pagamento 

Também o Adm. Adroaldo compartilhou com todos o convite para 

participar da TRANSPOSUL em Bento Gonçalves. www.transposul.com 

d. A Adm. Nadir Becker (Conselheira) reforçou a questão do prazo para as 

inscrições do Prêmio Astor Roca de Barcelos, até 02 de julho de 2018.e 

para o  Prêmio Mérito em Administração, 29 de junho de 2018. 

 
 


