
 

 

 

ATA011 - 2017REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 15/12/2017 

Local: CRA – RS Plenário Hora Inicial: 11h00min 

Hora Final:12h30min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nilson Varella Rübenich  (Titular – coordenador interino)  
 Adm. Nara Maria Müller (Titular – via Skype)  
 Adm. Nadir Becker (Conselheira) 
 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular)  
 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente)  
 Adm. Adroaldo Lazzarotto (Suplente)  
 Adm. Ilsa Solka de Lemos (Titular)  

 
Ausências Justificadas: 

 Adm. Beatriz Athanásio (Titular/Secretária) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Relato Reunião entre diretoria do CRA-RS e 
Coordenadores de Câmaras, em 02/12/17 

#02 Edital EPROCAD 

#03 Assuntos Gerais 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 – Relato Reunião dos Coordenadores de Câmaras 

Adm. Nilson fez detalhado relato acerca da reunião dos Coordenadores de 
Câmaras, que ocorreu em Bento Gonçalves, dando destaque aos seguintes 
conteúdos:  

a. De modo geral, a reunião foi extremamente produtiva, sinalizando uma 
demanda reprimida em relação à interação entre as Câmaras, dado que 
a previsão de término era 19h, o que, de fato, aconteceu às 21h30. 



 

 

b. Presidente do CRA, Adm. Claudia, comunicou a preocupação das 
Diretorias do CRA-RS em relação aos números de registrados: estes 
totalizam aproximadamente 33.000, destes 3000 são tecnológos; há um 
grande número de cancelamentos e, por fim, tem havido pouca atuação 
para novos registros. 

c. Cada Câmara fez uma breve apresentação dos seus projetos, 
oportunizando inspiração de Boas Práticas aos pares presentes.  

d. Entre os projetos da CEEnsino apresentados pelo Adm. Nilson, dois 
chamaram especial atenção dos presentes:  

1. Visitas às Seccionais. Este projeto faz eco a um dos objetivos do 
Planejamento Estratégico desta Câmara, além de oportunizar a 
prospecção de novos registros para o CRS-RS, entre eles, mestres, 
tecnólogos, etc.. Neste sentido, Nilson alertou para a necessidade de 
compatilizar nossos discursos em relação às novas categorias 
profissionais – Mestres e Doutores na área da Administração - que 
passaram ao abrigo desse Conselho, reorientando a menção de 
“Administrador” para “Profissional da Administração”. 

2. Feira das Profissões.  

- Ao apresentar o Projeto Curso de Extensão CRA-RS / UFRGS, Prof. 
Nilson recebeu a sugestão dos presentes para que as atividades  fossem 
gravadas e disponibilizadas no site. Porém, ao discutirmos esta 
possibilidade na reunião de hoje, chegou-se à conclusão que a dinâmica 
de oficinas não é própria para tal. 

e. O Adm. Flávio, da Câmara de Gestão Pública, anunciou a realização de 
um Simpósio de Governança Pública. Considerando que um dos temas 
desse evento é Educação, o Adm. convidou a CEEnsino para integrar sua 
organização. Outro ativo apresentado por Flávio, foi um Projeto de Lei 
submetido à Prefeitura de Porto Alegre, propondo que as vagas dos 
concursos para auditores do município, que, atualmente, são restritas aos 
contadores, sejam compartilhadas 50/50 com administradores, haja vista 
envolverem matéria própria da Administração.  

f. A Câmara de Gestão em Tecnologia e Inovação relata que, no momento, 
conta com baixo número de membros. Contudo, tem mantido um happy 
hour mensal, com palestra e coquetel. Além disso, planeja uma visita 
técnica, multicâmara, à Israel, dado o seu potencial e que o Coordenador 
dessa Câmara possui contatos naquele País.  

g. A Câmara de Jovens Administradores, inobstante contar, atualmente, 
com apenas quatro membros, tem realizado palestras sob demanda e 
eventos “Troca de cartões”. Na ocasião, o Adm, Nilson propôs à 
Coordenadora Lisandra, o engajamento de estudantes já registrados para 
alavancar sua atuação. 

h. A Câmara da Saúde passou a integrar a Campanha “Arrastão da Saúde”, 
uma ação da Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos Regionais e 
Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul (Fórum-



 

 

RS), que percorre o Litoral incentivando a cultura da saúde, esclarecendo 
sobre a prevenção de doenças e sobre a importância dos Conselhos na 
defesa da saúde coletiva. Participam representantes das Câmaras de 
Saúde dos Conselhos de Administração (CRA-RS), Biologia, Educação 
Física, Fonoaudiologia, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 
Medicina Veterinária. A coordenador desta Câmara, Adm. Luciana, 
apresentou ainda o projeto do evento SAS / Consaúde e a publicação de 
artigos no site do CRA-RS. Por fim, Luciana destacou que a Câmara 
pleiteia a inclusão do cargo de “Gestor de Saúde Básica” na Politica 
Nacional da Saúde.  

i.  A Camara de Mediação e Arbitragem fez um apelo no sentido de 
resguardar os saberes construídos ao longo da sua jornada, 
considerando que, atualmente, a Câmara está esvaziada. 

j. Uma das conclusões chave dessa Reunião foi que as Câmaras precisam 
dialogar mais. 

 

#02 – Edital EPROCAD 

a) Foi feita a leitura do draft do Edital para IES interessadas em sediar o 
EPROCAD 2018, tendo sido aprovado pelos presentes. 

b) Adm. Pedro Paulo sugere convidar integrantes do Sistema S para 
participarem do EPROCAD. 

 

#03–Assuntos Gerais 

a. O adm. Nilson destacou a necessidade de alteração no Edital do Prêmio  
Astor Roca de Barcellos, estendendo sua participação às outras 
modalidades de trabalho que não apenas o TCC, já que este não é mais 
exigido pelas DCN do bacharelado em Administração e também não é 
exigido nos CSTs em áreas da Administração, e que, neste sentido, 
muitos Projetos Pedagógicos de Cursos tem deixado de contemplar TCC. 

b. A Conselheira, Adm. Nadir fez um breve relato sobre a visita técnica ao 
SAP Labs Latin America, em São Leopoldo, reconhecido pelo governo 
brasileiro como um dos quatro centros de pesquisa e desenvolvimento do 
país. A visita foi organizada pelo CRA-RS e ocorreu no dia 14 deste mês.  

c. Adm. Nilson também anunciou uma iniciativa do CRA-RS no sentido de 
firmar parcerias com coworkings em todo o nosso Estado, compartilhada 
pela diretoria na reunião em Bento Gonçalves. 

d. Adm. Nilson compartilhou a notícia divulgada no FIA sobre o Programa 
de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA/CRAs, 
cuja prova será elaborada e aplicada pela FGV. Os participantes da 
reunião se mostraram preocupados pela forma como isto irá acontecer, 



 

 

bem como os critérios para escolha da FGV, uma vez que a instituição 
tem cursos de graduação e pós-graduação. Ficou evidente a necessidade 
de maiores detalhes sobre o assunto.  

e. Adm. Nilson sugere lançar mão dos contatos dos delegados das regionais 
e representantes das IES, disponíveis no site do CRA-RS, para fomentar 
resultados, tanto para o Projeto Visitas às Seccionais, quanto para 
o EPROCAD. A adm. Nara Müller propôs-se a fazê-lo. 

f. Com a finalidade de expandir a geração de valor da CEEnsino, o Adm. 
Nilson sugere criar uma base de legislação especifica à área de Ensino 
no nosso site. Os Administradores Adroaldo e Sidnei sugerem fomentar 
o link Biblioteca, indicando livros na forma de e-book e outros recursos 
educacionais abertos.  

g. Adm. Adroaldo trouxe proposta para a CEEnsino, juntamente com a 
Escola de Negócios da PUCRS e sob coordenação geral da ANGRAD, 
promover evento para discutir o “Programa Instituição Amiga do 
Empreendedor”. Trata-se de uma iniciativa oficial do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), que designou o Conselho Federal de 
Administração para compor a Comissão Interinstitucional de Implantação 
e Monitoramento do Programa, juntamente com a Secretaria de 
Educação Superior do MEC; Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa do Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços; 
SEBRAE; Conselho Federal de Contabilidade; ANGRAD e FGV. O evento 
será em março/2018, no auditório da Escola de Negócios da PUCRS. Foi 
deliberado que a participação e promoção conjunta é uma excelente 
oportunidade. 

 
 
 
 
 
 


