
 

 

 

ATA 007 - 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 17/08/2018 

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. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 
 Adm. Sidinei Oliveira (Suplente) 
 Adm. Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 
 Adm Gislaine Ferreira (Especialista) 
 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 
 Adm. Bruno José Ely (Conselheiro) 
 Adm. Nadir Becker (Conselheira) 
 Adm. Maria de Lourdes Rottermund (Conselheira) 
 Guilherme Fernandes (convidado) 

 
Ausências Justificadas: 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 
 

 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Relatos do Gramado Summit 

#02 Relatórios do XI EPROCAD 

#03 Curso de metodologias inovadoras para o ensino / 
aprendizagem na área da Administração - 
CRA/UFRGS 

#04 Visitas as Seccionais 

#05 .Assuntos Gerais 

 



 

 

 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#1 - Relatos do Gramado Summit 

a. A coordenadora Nara Muller saudou os presentes. 

b.  O Adm. Sidinei citoue o Adm. João Claudio expuseram que os cases 

apresentados pelos empreendedores foram de excelente qualidade e 

mostraram os sucessos e os dissabores de cada empreendimento. 

c. A Adm. Gislaine e a Adm. Beatriz Athanasio comentaram que muitos 

empreendedores ainda não se alertaram para o fato de que precisam 

conhecer ferramentas básicas de gestão. Da mesma forma, a academia 

precisa assumir suas responsabilidades como disseminadores de 

conhecimentos inovadores. 

 

#02 –XI EPROCAD 

a. Com relação a data aventada para o XII EPROCAD, foi unanime entre os 

presentes a opção pela data de 13 de abril de 2019. 

b. O tema sugerido para o XII EPROCAD é voltado para o assunto de novas 

diretrizes curriculares/ indicadores de fluxo. 

 

#3Curso de metodologias inovadoras para o ensino / aprendizagem na área 
da Administração - CRA/UFRGS 

a. . O Adm. Sidinei de Oliveira observa que se faz necessário a divulgação 

das datas do dia 17/09 e 24/09, no site da autarquia, do Curso de 

metodologias inovadoras para o ensino / aprendizagem na área da 

Administração - CRA/UFRGS. 

 

#4 Visitas as Seccionais 

a. Com relação ao projeto de visitas as 09 seccionais, a Adm. Beatriz sugere 

que se escalone as datas possíveis para a visitação por parte dos 

membros da Câmara Especial de Ensino. 

 



 

 

#5 Assuntos Gerais 

a. O Adm. Guilherme Fernandes, representante da Câmara Jovem expôs a 

importância de manter, dentro das IE’s, um espaço para aproximar os 

alunos, estudantes da área de administração, para como Conselho 

Regional de Administração. 

 


