
 

 

 

ATA008- 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 14/09/2018 

Local: Sala do Plenário Hora Inicial: 12h30min 

Hora Final:14h 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nara Maria Müller (Titular / coordenadora) 

 Adm. Nilson Varella Rübenich (Titular – coordenador interino) 

 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 Relatos do ENANGRAD 

#02 XII EPROCAD 

#03 Cursos CRARS/UFRGS 

#04 XIII Fórum dos Coordenadores 

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

 

 

 

 

 



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – Relatos do 29º ENANGRAD 

a) Participaram do evento, representando a CEEnsino, a adm. Nara 
Maria Müller, o Adm. Adroaldo Lazzarotto, Adm. João Cláudio da Silva e 
Adm. Sidinei Rocha de Oliveira. O evento abordou temas como a 
sustentabilidade e a aprendizagem, avaliação de cursos, currículos 
inovadores, ensino de empreendedorismo, onde o estudante ´´e visto 
como o protagonista no ensino/aprendizagem. Outro tema de relevância 
foram os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 

 

#02 – XII EPROCAD 

a) O evento XII EPROCAD, por unanimidade, será realizada no dia 13/04 em 

local a ser definido. Para sediar o evento será publicado um edital com os 

critérios para que as IEs possam sediar o evento. 

b) O tema do XII EPROCAD será: Novas diretrizes e competências curriculares. 

 

#03 – Cursos CRARS/UFRGS 

A coordenadora Adm. Nara Maria Müller confirmou a realização da segunda 

edição do curso de Metodologias Inovadoras, nos dias 17 e 24 de setembro, 

manhã e tarde. Segundo Nara, o instrutor da Microsoft fará duas aulas: pela 

manhã para a turma 1 que teve o módulo cancelado em maio, devido à greve 

dos caminhoneiros e à tarde, para a turma 2. 

 
 

#04 – VIII Fórum dos Coordenadores 

a) O XIII Fórum dos Coordenadores será realizado na FADERGS na av. 

Sertório em Porto Alegre no dia 23 de outubro de 2018 a partir das 9horas. 

b) O administrador Sidinei será o ministrante da palestra e tema do VIII Fórum 

dos coordenadores: Evasão e redução de matrículas: desafios da área  da 

Administração. 

 


