
 

 

 

ATA001 - 2017 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 23/02/2017 

Local: CRA-RS –plenária                       Hora Inicial: 11h00min  

Hora Final: 12h30min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa: Final 

Participaram:  

 Adm. Adroaldo Lazzarotto (Titular) 
 Adm. Nara Maria Müller (Titular) 
 Adm. Bruno José Ely (Conselheiro) 
 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 
 Adm. Maria dLourdes Guimaraes Rotermund ( Conselheira) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 
 Adm. Beatriz Athanásio (Suplente) 
 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 
 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Nadir Becker( Conselheira) 
 Adm. Carlos Strey ( Conselheiro) 
 Adm. Claudia Salles Stadlober( Conselheira Federal) 
 Adm. Nilson Rubenich ( Suplente) 
 Adm. Claudio ( suplente) 

Ausências Justificadas: 
 Adm. Ilsa Lemos ( suplente) 
 Adm. Gislaine Rosseti Ferreira (Titular) 
 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira  (Suplente) 
 Adm. Roberto Salazar (Titular) 
  

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Eleições – Novo Estatuto 

#02 EPROCAD 

#03 Assuntos Gerais 

#04 Assuntos Gerais 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

#01 – 



 

 

 

 

#01 –Eleições 

a.  O Adm. Adroaldo, presidente da Câmara de Ensino saudou a todos e informa 

que estão presentes na reunião da câmara, os membros que participaram das 

eleições passadas e agora estão como conselheiros: Adm. Bruno José Ely; Maria 

dlourdes Guimaraes Rotermund, saudando so demais Conselheiros presentes 

Elimar Teixeira, Nadir Becker e Carlos Strey. O presidente parabenizou a vitória 

da chapa dois.  

b. Em seguida, os conselheiros presentes apresentam a nova resolução das 

Câmaras no intuito de esclarecer aos membros a fim de que possam realizar a 

eleição. Foi apresentado que uma das mudanças mais significativas, o número 

de membros: dez membros, sendo sete titulares e três suplentes, e a 

denominação, coordenador e coordenador adjunto e três experts em áreas de 

interesse da Câmara. 

c. As conselheiras Nadir Becker e Maria Dlourdes Guimaraes Rotermund propuseram 

que fosse realizado um levantamento entre os presentes e a sua vontade de 

colaborar de forma voluntária para a Câmara de ensino, realizada as manifestações 

e indicações conforme a presença. Os conselheiros presentes abdicam de 

comporem como membros no intuito de renovação. A resolução será disponibilizada 

para as os membros da câmara realizarem ainda alguma sugestão na redação, 

entretanto o documento já foi examinado em plenária, segundo  informa o 

Conselheiro Elimar Teixeira.  

d. O presidente Adroaldo esclarece que em função da sua representação na 

ANGRAD para o Estado do Rio Grande do Sul, deseja participar como membro 

suplente. Após amplo debate e discussões foi eleita com unanimidade dos votos 

presentes a Administradora Nara Maria Müller como Coordenadora. Para o cargo 

de coordenador adjunto foi realizado uma votação entre os presentes, sendo 

indicados a administradora Cilane da Rosa  Vieira e  Adm Nilson Rubenich, sendo 

eleito o Adm. Nilson Rubenich, com a prosposta de representação dos 

tecnólogos. A conselheira Nadir Becker apresenta de acordo com os presentes 

a seguinte indicação dos demais membros titulares: Adm. Maria Iara Moreira, 

Adm. Beatriz Athanasio, Adm, Pedro Paulo Peixoto,  Adm. Cilane da Rosa Vieira 

e Ilsa lemos, como suplentes: Adroaldo Lazarotto, João Claudio Saenger Silva e 

Sidinei  Rocha de  Oliveira. No grupo de experts, foram indicados a 

Administradora Gislaine Rosseti Ferreira, doutoranda em educação e Roberto 

Salazar, coordenador do curso da ESPM, e expert em marketing, para fortalecer 

o relacionamento com as IES.Os demais Conselheiros e Conselheira Federal 

Claudia Stadlober participam na condição de convidados. 

 

 
 



 

 

#02 – EPROCAD 

a.  O administrador Pedro Paulo apresenta a Faculdade São Judas Tadeu como 

interessada na realização do EPROCAD, foi informado que deverá enviar uma 

carta de solicitação para o setor –Eventos. Foi informado pela Conselheira do 

interesse em Pelotas também sediar o evento. A decisão será realizada na 

próxima reunião. 

 

#03 – Assuntos Gerais  

a.  A Conselheira Federal Claudia Stadtlober informa que a Revista da ANGRAD 

está recebendo artigos sobre as questões de ensino e pesquisa em 

administração, como também novo Projeto sobre Universidade Empreendedora. 

 


