
 

 

 

ATA006 - 2017REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 21/07/2017 

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 Athanásio (Titular) 

 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

 Adm. Maria D’Lourdes Rotermund (Conselheira) 

 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente) 

 Adm. Gislaine Ferreira (especialista) 

 Adm. Nadir Becker (Conselheira) 

 Adm. AdroaldoLazzarotto (Suplente) 

 Administrador Paulo Amorim (Convidado – Palestrante X EPROCAD) 

Ausências Justificadas: 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Eleição CEEnsino 

#02 Relatório X EPROCAD 

#03 Cursos CEEnsino/UFRGS 

#04 Fórum dos Coordenadores 

#05 Prêmio Astor 

#06 Avaliação do Site 



 

 

#07 Relatos sobre a participação em eventos 

#08 Assuntos Gerais 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –Eleição CEEnsino 

a. Atendendo a resolução do CRARS nº 10/2017 de 11 de Julho de 2017 o Adm 

Nilsonexpos aos presentes a necessidade de referendar a composição da 

Câmara Especial de Ensino (CEEnsino) gestão 2017/2019, indicada emn 

fevereiro, sendo composta por: 

1. Administradora Nara Maria Müller (Titular – Coordenadora) 
2. Administrador Nilson Varella Rübenich (Titular – Coordenador Adjunto) 
3. Administradora Beatriz Barreto Machado Athanasio (Titular – Secretária) 
4. Administradora Ilsa de Lemos (Titular) 
5. Administrador Pedro Paulo Peixoto (Titular) 
6. Administradora Maria Iara Moreira (Titular) 
7. Administradora Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
8. Administrador João Cláudio Saenger Silva (Suplente) 
9. Administrador Sidnei Rocha de Oliveira (Suplente) 
10. Administrador Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 

 

b. Os presentes referendaram a Nomitada por unanimidade. 

c. A administradora Nara Maria Müller e o Administrador Nilson Rubenich 

solicitam aos membros eleitos para a CEEnsino gestão 2017/2019 que enviem, 

via e-mail (para o coordenador adjunto Nilson) até dia 31 de Julho de 2017 os 

comprovantes de adimplência com o CRARS, atendendo a resolução nº 

10/2017. 

 

#02 – Relatório X EPROCAD 

a. A administradora Beatriz Barreto Machado Athanasio informa que para 

conclusão do relatório final do EPROCAD se faz necessário os dados 

financeiros, a serem fornecidos pelo setor de eventos do CRA/RS. 

b. Administradora Nara Maria Muller informa que já solicitou os dados a secretária 

Iára, não obtendo retorno até o presente momento. 

c. A administradora Conselheira Maria de Lourdes, bem como a Administradora 

Gislaine Ferreira informam que os dados financeiros podem ser obtidos também 

com Ariele. 

d. A administradora Conselheira Maria de Lourdes, a Administradora Gislaine 

Ferreira e o administrador Nilson Varella Rübenich sugerem que o relatório 

referente ao X EPROCAD seja entregue ao CRA-RS com os dados que a 



 

 

CEEnsino dispõe, apontando os dados faltantes e solicitando que sejam 

completados pela área de eventos do CRA-RS. Após a inserção destes dados, 

estando então o relatório completo, retornem como para aprovação finalda 

CEEnsino. 

e. A administradora Nara Maria Muller expõe que se faz necessário um feedback 

aos participantes do X EPROCAD. Por consenso entre os participantes, a 

CEEnsino, enviará uma carta, formulada pela Administradora Nara Maria 

Muller, agradecendo a participação e solicitando que os mesmos respondam 

questionário referente ao evento. A carta será enviada pela RP Ariele 

Dallegrave. 

 

#03 – Projeto –Curso CEEnsino / UFRGS 

a. O administrador Sidinei expôs alguns pontos do projeto sobre o Curso de 12 

horas composto por 4 módulos de 3 horas cada. O projeto foi encaminhado 

previamente por e-mail. 

b. As datas sugeridas são: 

1. 28/08/2017 – das 9h às 12hs - Metodologias Ativas -Ensino de 
Administração em Ambiente Virtual 

2. 25/09/2017 – das 9h às 12hs - Metodologias Ativas - aulas invertidas 
3. 30/10/2017 – das 9h às 12hs - Microsoft para a Educação 
4. 27/11/2017 – das 9h às 12hs - Google for education 

 
c. A administradora Conselheira Maria de Lourdes sugere que o projeto deve ser 

encaminhado o mais breve possível para a Plenária, ficando o Adm Nilson 

responsável por entregar o projeto na área de eventos, para que seja relatado 

na plenária do dia 24/07/2017 pelas Conselheiras Adm Maria de Lourdes e 

Adm Nadir. 

d. O administrador Pedro Paulo Peixoto sugere os valores de R$ 30,00 (trinta 

reais) para quem adquirir módulos de forma avulsa e R$ 60,00 ( sessenta reais) 

para quem adquirir os 04 módulos do Curso. Sugere também a inserção das 

informações no site do CRARS. 

e. A administradora Gislaine Ferreira sugere a data para início das inscrições no 

dia 01 de agosto de 2017. 

f. O administrador Nilson e a Administradora Gislaine sugerem que a 

administradora Beatriz e a RP Ariele Dallegrave obtenham informações sobre o 

número de participantes, pelo menos, 07 dias antes do início do primeiro curso, 

que será dia 28 de agosto, e que estes sejam repassados ao Administrador 

Sidinei, bem como aos demais componentes da CEEnsino. 

g. O administrador Nilson, o administrador Sidnei, a administradora e Conselheira 

Maria de Lourdes explanam que o cursos deve ser ofertados, primeiramente, 

para Coordenadores de curso da UFRGS, Participantes do X EPROCAD e 

Mestrandos e Doutorandos da UFRGS, respectivamente nesta ordem. 



 

 

h. O administrador Sidinei expõe que os participantes só obterão o certificado se 

tiverem 75% de presença no curso, ou seja, participem de 03 módulos dos 04 

ofertados. Ainda, com relação aos certificados, o administrador Sidinei explana 

que para obter o certificado da UFRGS o participante deverá pagar um boleto 

diretamente na UFRGS. Já com relação ao certificado emitido pelo CRA-RS, 

este poderá ser solicitado junto à autarquia e emitido online. 

i. O administrador Adroaldo Lazzarotto informa que enviou email para 

confirmação da participação da palestrante Clarice que irá ministrar o módulo 

de Metodologias Ativas - aulas invertidas. A mesma encontra-se em férias e 

ainda não respondeu. 

j. A Adm Nara informa que a Big Brain, ligada a Microsoft, pediu que as despesas 

de deslocamento (Curitiba x Porto Alegre) do ministrante do módulo da 

Microsoft sejam arcados pelo CRA-RS. Os presentes pediram a confirmação 

dos valores e, a priori, aceitaram a condição. 

k. A Adm. Nara Maria Müller solicitou, ao Adm. Paulo Amorin (convidado) que 

ofertasse um voucher com desconto especial para seu treinamento em 

Mentoria, aos participantes do curso CRA-RS/UFRGS. 

 

#04 –Fórum Coordenadores 

a. Os administradores João, Adroaldo e Sidinei sugerem a data de 25 de 

setembro das 9horas às 13 horas no auditório do CRA-RS a realização do 

Fórum dos Coordenadores. 

b. Os administradores Nilson, João e Sidinei expõem possíveis temas para o 

fórum de Coordenadores: 

1. A resolução normativa 512 que permite que profissionais de qualquer área 

que sejam mestres ou doutores em administração obtenham registro de 

Administrador nos Conselhos regionais de Administração. 

2. INEP – Novo indicador. Censo de educação Superior 

c. A administradora conselheira Nadir Becker faz menção ao fato de que muitos 

professores que ministram aulas no curso de Administração não tem formação 

na área. 

 
 

#05 –Prêmio Astor 



 

 

a. A administradora Conselheira Maria de Lourdes expõe que estão inscritos para 

o prêmio Astor 33 trabalhos das seguintes IES: 

1. UFRGS  
2. UNIRITTER 
3. IPA POA 
4. IPA VIAMÃO 
5. UCS NOVA PRATA 
6. UCS NÚCLEO GUAPORÉ 
7. UCS ENCANTADO 
8. FATO 
9. FACCAT 
10. PUC 
11. ESPM 
12. IMED 
13. UNIJUI 
14. ULBRA 
15. UNILASALLE 

b. A administradora Conselheira Maria de Lourdes solicita que sejam indicados 

professores da área de administração, neutros, não pertencentes ao quadro 

funcional das IEs inscritas, nem da Câmara de Ensino, devidamente 

adimplentes com o CRA-RS para a análise dos artigos referentes ao prêmio 

Astor. 

 

#06–Avaliação do Site 

a. O administrador Nilson, a administrador Beatriz e a administradora conselheira 

Maria de Lourdes sugerem fomentar notícias no site semanalmente. O 

administrador Sidinei corrobora com os demais e sugere que o fluxo de 

informações no site seja contínuo. 

 

#07–Relatos sobre participações em Eventos 

a. A administradora Ilsa se comprometeu de enviar, por email aos membro da 

CEEnsino relato de sua participação em conjunto com a administradora 

Conselheira Maria de Lourdes da reunião realizada dia 20 de julho de 2017 no 

HCPA. 

b. O Administrador Adroaldo expõe que a partir da Resolução 10/2017 será 

possívelescolher representantes do interior do estado, onde haja seccional do 

CRA-RS, para participar das reuniões da CEEnsino, tanto de forma presencial, 

quanto virtual.O intuito é que se obtenha adesão de pessoas do interior, através 

das seccionais e reitera que este fato não influencia na composição das 

Câmaras.  

 

#08–Assuntos Gerais 



 

 

a. A administradora conselheira Nadir Becker expõe que há 01 ingresso disponível 

por Câmara para o evento FIA2017 a realizar-se em Gramado RS em outubro 

de 2017. A administradora Beatriz Barreto Machado Athanasio se propôs a ir ao 

evento. 

b. O administrador Adroaldo Lazzaratto explana que em reunião realizada dia 11 

de Julho de 2017 no auditório do CRA-RS foram pautados os seguintes 

assuntos: 

1. Informações sobre ideias de projetos das Câmaras para 2017/2 e 

2018/1  

2. Construção, por parte das Câmaras, de 05 indicadores  

3. Construção de um evento ou palestra para o mês do administrador 

(setembro) 

c. O Administrador Adroaldo Lazzarotto sugere que um dos indicadores seja a 

participação em formaturas. O administrador João discorda, expondo que os 

indicadores para a CEEnsino sejam mais qualitativos. 

d. A administradora Conselheira Nadir Becker propõe que façamos um 

questionamento conjunto sobre onde queremos atuar. 

e. O administrador Adroaldo Lazzarotto pontua sobre a participação dos membros 

da CEEnsino nos CIDEADs. 

f. O administrador Nilson solicita auxílio, aos membros e presentes na reunião, 

nas demandas internas pertinentes ao Conselho. 

g. O administrador Nilson e a Administradora Nara propõem uma reunião 

extraordinária a realizar-se dia 11 de agosto de 2017, tendo como tema a 

Resolução do CFA que trata sobre o registro de mestres e doutores. 

 


