
 

 

 

ATA009- 2018 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 23/010/2018 

Local: FADERGS – Av. Sertório – Porto Alegre Hora Inicial: 9 horas 

Hora Final: 12 horas 

Objetivo: VIII Fórum dos Coordenadores Etapa:  

Participantes: 
Adm. Nara Maria Müller – coordenadora 
Adm. Nilson Varella Rübenich – coordenador adjunto 
Adm. Beatriz Athanasio – secretária 
Adm. Adroaldo Lazzarotto – suplente 
Adm. João Cláudio Saenger Silva – suplente 
Adm. Sidinei Rocha de Oliveira – suplente 
Adm. Maria Iara Moreira – titular 
Adm. Ilsa de Lemos – titular 
Adm. Pedro Paulo Peixoto – titular 
Adm. Cilane da Rosa Vieira – titular 
Adm. Gislaine Ferreira – especialista 

 Não foi realizada Reunião Ordinária no mês de outubro, em virtude da 
realização do evento: VIII Fórum dos Coordenadores, em que os membros da 
CEEnsino, se fizeram presentes. 

 A adm. Nara Maria Müller fez a abertura do VIII Fórum de Coordenadores e 
deu as boas vindas a todos os presentes. Falou da importância de engajar 
coordenadores de cursos na área de Administração e das atribuições da 
Câmara de Ensino, nesse sentido. Nara também convidou aos coordenadores 
interessados em contribuir com a CEEnsino e compartilhar seus anseios, 
dúvidas e práticas inovadoras, a integrarem o grupo INSPIRACEEnsino/CRA-
RS, pelo WhatsApp. 

 O Adm. Nilson Varella Rübenich, coordenador adjunto da CEEnsino, neste ato 
representando a FADERGS, também deu as boas-vindas aos participantes e 
criou o link no grupo INSPIRACEEnsino para que os interessados se 
cadastrassem. 

 O Adm. Sidinei Rocha de Oliveira proferiu a palestra sobre os indicadores dos 
cursos na área de Administração, divulgados pelo MEC. Também apresentou 
dados de sua pesquisa sobre evasão de alunos, tema que interessou aos 
participantes do Fórum. 

 Ao final do Fórum, foi aplicada pesquisa de avaliação aos participantes e os 
resultados mostraram que todos consideram importante esse espaço de 
discussão, sugerindo que, nos próximos fóruns, se ofereça espaço para 
grupos de discussão. 

 

 


