
 

 

 

ATA06 - 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 13/07/2018 

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

Hora Final: 14h00min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

• Adm. Nara Maria Müller (Titular)  

• Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 

• Adm. Beatriz Athanásio (Titular) 

• Adm. Nilson Rubenich  (Titular) 

• Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

• Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

• Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

• Adm. Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 

• Adm Gislaine Ferreira (Especialista) 

• Adm Carlos Strey (Conselheiro)  

• Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 

• Adm. Nadir Becker (Conselheira) 

• Adm. Maria de Lourdes Rottermund (Conselheira) 

• Ariele Dallegrave (RP CRARS) 
 

Ausências Justificadas: 

• Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Avaliação do XI EPROCAD e possível data para o 
XII EPROCAD 

#02 Relatórios de participação em eventos como 

representantes da CEENSINO 

#03 Nova edição do curso de metodologias inovadoras 
para o ensino / aprendizagem na área da 
Administração - CRA/UFRGS 

#04 .Assuntos Gerais 

 
 

 



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

1 - Avaliação do XI EPROCAD e possível data para o XII EPROCAD 

a. A coordenadora Nara Muller saudou os presentes. 

b.  A Relações Públicas do CRARS, Ariele Dallegrave, expôs aos presentes 

documento, não oficial, da prestação de contas do XI EPROCAD. Também 

divulgou que o evento contou com cerca de 100 participantes inscritos.  

c. Os membros da CEEnsino deliberaram sobre a data do XII EPROCAD. A 

data sugerida é 13 de abril de 2019. A adm. Nara se responsabilizou em 

sugerir e agendar a nova data junto ao CRA-RS. 

d. Aventou-se a possibilidade de que os estudantes da área de 

administração possam participar do evento EPROCAD, futuramente, visto 

que houve expressiva presença de alunos da área no XI EPROCAD 

realizado na FACCAT em 2018. Essa ideia está se consolidando desde o 

VI EPROCAD. 

 

#02 – Relatórios de participação em eventos como representantes da 
CEENSINO 

a. A Coordenadora da CEEnsino, Adm Nara Muller, sugeriu aos membros da 

CEEnsino que participarem de eventos que façam um relato sobre a 

participação, ao grupo. O relato dos participantes do Gramado Summit, 

por exemplo, será apresentado na próxima reunião ordinária, no dia 17 de 

agosto. 

 

3 - Nova edição do curso de metodologias inovadoras para o ensino / 
aprendizagem na área da Administração - CRA/UFRGS 

a. . A 2ª edição do curso de metodologias inovadoras para o 

ensino/aprendizagem na área da Administração CRARS/UFRGS 

acontecerá nos dia 17/09 e 24/09 respectivamente nos turnos manhã e 

tarde na UFRGS. 

 

#04 – Assuntos Gerais 

a. Para constar, o Adm. Adroaldo informou que não irá ao evento da 

ANGRAD nos dias 24 a 26 de agosto de 2018, como um dos 

representantes da CEEnsino, cedendo seu lugar aos Administradores 

Sidinei e João Claudio que irão custear as passagens, hospedagem e 



 

 

demais despesas de locomoção e alimentação. 

 
  



 

 

 


