
 

 

 

ATA007 - 2017REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 18/08/2017 

Local: CRA – RS Plenária 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. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 

 Adm. Beatriz Barreto Machado  Athanásio (Titular) 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 Adm. Maria D’Lourdes Rotermund (Conselheira) 

 

Ausências Justificadas: 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Resoluções do CFA 

#02 Fórum dos Coordenadores 

#03 Curso CEEnsino/UFRGS 

#04 Assuntos Gerais 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –Resoluções do CFA 

a. O administrador Nilson expõe que na audiência realizada dia 04 de 

agosto de 2017 foram apresentadas as resoluções do CFA informando 

aos presentes que mestres e doutores em Administração, independente 

de sua área de graduação, poderão se registrar nos CRAs de suas 



 

 

regiões. 

b. A administradora Maria de Lourdes complementa expondo que o 

Conselheiro Federal, representante do CRA-RS, Ruy Baratz Ribeiro 

estava presente quando da plenária do CFA com relação as resoluções 

informadas. 

c. O administrador Pedro Paulo sugere que haja mais clareza na 

exposição dos limites profissionais dos mestres e doutores em 

Administração. 

d. Por consenso os administradores presentes corroboram a exposição do 

Administrador Pedro Paulo e complementam expondo que também há a 

necessidade de que haja clareza nas diretrizes de ensino para 

tecnólogos. 

 

 

#02 – Fórum dos Coordenadores 

A administradora Beatriz Athanasio expõe que o projeto do Fórum dos 

Coordenadores foi enviado para o CRARS e aguarda aprovação do 

mesmo pela Plenária. A data prevista para apreciação do projeto é dia 

21 de agosto de 2017, conforme agenda das reuniões. 

 

#03 – Projeto –Curso CEEnsino / UFRGS 

A administradora Beatriz Athanasio informa que o projeto do Curso de 

Extensão UFRGS / CRARS foi enviado ao CRARS para apreciação. Aguarda 

aprovação pela plenária.  

 

#04 –Assuntos Gerais 

a. O administrador Nilson sugere uma reunião extraordinária para o dia 

01/09/2017 às 11horas no CRARS para dirimir questões envolvendo o 

Fórum dos Coordenadores e o Curso de Extensão UFRGS e a possível 

formação de grupos de trabalhos em virtude dos dois eventos. 

b. A Administradora Maria de Lourdes expõe que já forma definidos os 

ganhadores do Prêmio Astor Roca de Barcellos. 

 
 
 
 


