
 

 

 

ATA003 - 2017 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 07/04/2017 

Local: CRA-RS – Sala das Câmaras  Hora Inicial: 11h00min  

Hora Final: 12h30min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nara Maria Müller (Titular)  

 Adm. Nilson Rubenich  (Titular) 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 
 Adm. Beatriz Athanásio (Titular) 
 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 
 Adm. Maria D’Lourdes Rotermund (Conselheira) 
 Adm. Bruno José Ely (Conselheiro) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 
 Adm. Nadir Becker (Conselheira) 
 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Roberto Salazar (Especialista) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 X EPROCAD - visita 

#02 Relatos sobre eventos 

#03 Assuntos Gerais 

  



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –X EPROCAD 

a. Será feita visita a São Judas à tarde. Irão as Adm Nara, Bia, Ilsa, além do Adm 

Pedro Paulo. 

b. Nara coloca a sugestão da Iara de alterar a programação sugerida do evento, 

iniciando com todos juntos, depois separando. Foi lembrado que na reunião 

passada comentamos em fazer uma abertura com todos, mas acabou não 

constando na programação fechada. 

c. Nadir sugere que na abertura possamos fazer a premiação no início, para ter 

maior prestígio dos colegas. Se comentou que foi pensada a premiação no 

almoço, no meio do evento, justamente para isso. 

d. Nara aponta que precisamos definir o tema e título do evento, além de definir a 

palestra magna. O Adm Pedro Paulo sugere o Cortella, mas se questionou a 

verba. Foi sugerido o Paulo Amorin, da Dell. O Adm Pedro Paulo ficou 

responsável de conversar com ele para verificar honorários e possibilidade de 

isenção. Nilson coloca a necessidade de fazer conexão com o tema do evento. 

Se sugeriu que sejam levantados outros nomes, para termos opções. Se pedirá 

ao Adm Adroaldo que verifique opções da Angrad. 

e. Nara comenta que achou boa a divisão dos workshops no ano anterior, que se 

dividiu entre coordenados de tecnólogos e bacharelados, professores e alunos. 

Nilson sugere que sejam feitos workshops na temática do evento. 

f. O Adm Pedro Paulo fez contato com Paulo Amorin e ele confirmou 

disponibilidade de palestrar sem custo. Ele só precisará ser brifado. 

g. O Adm Adroaldo sugere que Angrad fale sobre a legislação existe para uso de 

tecnologias. Ilsa comenta que é um assunto pertinente, tematizado na atualidade. 

h. Pedro comentou que a Daiane Grassi, que é pedagoga da São Judas, é 

representante do Google for education no RS. Também foi levantado o nome da 

Profa Patrícia Beahr, da UFRGS, que é orientadora da Adm Gislaine. O Adm 

Pedro Paulo também comentou o nome de Franz Figueroa, da Microsoft. Nadir 

convidará o Franz. O Adm Nilson irá investigar alguém da Blackboard e/ou 

moodle. 

i. Ficou combinado que a comissão do EPROCAD fará a definição dos temas dos 

workshops. 

 

 
  



 

 

 

#02 – Relatos sobre eventos 

a. A Adm Beatriz relatou sobre o evento na OAB, que tratava da lei do estágio. Se 

abordou as possibilidades de fiscalização dos estágios pelos conselhos. No 

evento foi exposta dificuldade dos conselhos fiscalizar, contudo se aponta que as 

IES devem fazer este acompanhamento. A Adm Maria de Lourdes comentou que 

recebeu um relatório em que o supervisor era da área de enfermagem e que 

neste caso questionou o agente integrador (CIEE). Se comentou sobre as 

diferenças entre estágios obrigatórios e não obrigatórios. O IES deve ser 

responsável e criteriosa para acompanhar. Bruno comentou que apenas dois 

conselhos emitem carteiras para estudantes, que são a OAB e o CRA. Bruno 

comenta que o foi solicitada audiência com o CIEE para que se beneficie, de 

alguma forma alunos que tenham carteira.  

b. O Adm Nilson comentou sobre o evento do dia da Mulher na Unisinos. Falou que 

o evento foi muito bem organizado, bonito e que engrandeceu o CRA, abordando 

temas muito relevantes sobre a questão de gênero nas organizações. 

 

#03 – Assuntos Gerais 

a. Os Adms Pedro Paulo e Maria de Lourdes sugerem que o CRA faça mais 

missões de viagem para alunos, envolvendo todas as IES. Podem ser feitas 

visitas técnicas mais próximas também. O Adm Nilson sugere que seja um dos 

benefícios dos estudantes que tenham a carteira do CRA, dando prioridade para 

os alunos registrados. 

b. A Adm Nara abordou a questão do Astor e pediu para O Adm Nilson relatar. A 

Adm Maria de Lourdes disse que estava a par a partir da ata anterior e que 

concorda que precisa ser atualizado. Falou-se da importância de delimitar a 

qualidade do trabalho. A Adm Nara sugere uma subcomissão para depois do 

Eprocad abordar o tema, com vistas a atualizar o prêmio para o ano de 2018. 

c. O Adm Adroaldo pede a divulgação da chamada do EnANGRAD nas IES, 

comentando que a temática está em acordo com a do EPROCAD. Ele salienta 

que a ANGRAD é mais vinculada com a câmara de ensino e que está 

programando uma reunião com os coordenadores de curso de IES que fazem 

parte da ANGRAD. Também que está sendo solicitada a ANGRAD questões de 

legislação sobre tecnologias. 

d. O Adm Bruno pede sugestões sobre as homenagens de aluno destaque. Se 

sugeriu que seja feita uma embalagem melhor e também um pin da 

Administração mais bonito. Pedro Paulo também sugeriu que fosse feito uma 

espécie de registro provisório, que incentivasse os alunos a fazer registro, 

oferendo isenção por um ano. Outra sugestão do Adm Adroaldo foi uma placa de 

acrílico com o símbolo da Administração. Nilson lembro que quando tínhamos o 

troféu havia um texto sobre a simbologia do troféu, sugerindo que se voltasse a 

enviar um texto com a simbologia do prêmio. 



 

 

e. Iara aponta que não se tem nada da Câmara na News. Os Adm Bruno e Maria 

de Lourdes informaram a Nara sobre os caminhos. 

f. O Adm Nilson pede que o caso de registro do CREA para alunos de Gestão da 

Qualidade seja abordado na próxima reunião. 

 

 
 


