
 

 

 

ATA004 - 2017 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 19/05/2017 

Local: São Judas Tadeu – Sala Aceleradora de Ideias 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. Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 
 

Participaram como convidados:  

 Monica – Coord curso de Adm São Judas 
 Monica – eventos São Judas 
 Jane – eventos CRA 
 Iara – secretária CRA 

 
Ausências Justificadas: 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 X EPROCAD  

  



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –X EPROCAD 

a. Almoço – foram debatidas opções para o almoço 

b. Divulgação – banner destacado no site com link direto para inscrição, 

comunicação com professores do interior, participantes de Eprocads passados, 

rodapé no correio do povo, news especial. Pedro Paulo sugere que se dividam 

entre os membros da câmara contatos com universidades/faculdades. Jane 

sugere que o palestrante principal faça um vídeo de convite, falando um pouco 

sobre o tema, para multiplicação nas redes. 

c. Divulgar para PPGAs, exaltando como boa oportunidade para contatos com 

professores e coordenadores.  

d. Palestrantes – falta a confirmação do nome do representante da Microsoft. 

e. Nara questiona o pagamento de inscrições de conselheiros que participam 

ativamente da CEN. Foi orientado que se faça um ofício para a presidência 

fazendo o pedido, evidenciando os baixos custos do evento. 

f. Presença da presidente – elaborar ofício com convite oficial. 

g. Pastas e canetas – CRA tem pastas sem custo – cinzas já existentes. Canetas 

já estão encomendadas pelo CRA. Crachás serão fornecidos pelo CRA. Blocos 

e pastinhas: Faculdades Integradas São Judas fornecerá. 

h. Pedro Paulo fará contato com editoras para distribuição de brindes. 

i. São Judas selecionará alunos para recepção e orientação das pessoas 

j. Cerimonial será feito pela Jane do CRA. Adm. Pedro Paulo será o mestre de 

cerimônias. 

k. Credenciamento terá apoio do CRA. 

l. Nara pede a Mônica que sejam definidas as salas e laboratórios, já identificando 

as salas corretas na programação. 

m. Jane questiona o tempo de workshop x relato. Foi elucidado que nos relatos 

também teremos painel. No painel teremos 30 minutos para Google e 30 minutos 

Microsoft exporem suas ferramentas. 

n. Abertura – serão chamados ao palco, com lounge, sem mesa. Falas: 

coordenadora CEN, representante SJT e presidente CRA. 

o. Brindes para palestrantes: Teremos que conseguir patrocínios para os brindes e 

para o coquetel de encerramento. 

p. Prêmio docência: temos cerca de 10 – 12 inscritos. 



 

 

q. Pendências CRA 

o Link banner inscrições 

o News / flyer universidades 

o Correio do Povo 

o Flyer no Face do CRA 

o Convite para participantes de Eprocads anteriores 

o Lurdinha fará apresentação do Eprocad na plenária 

o Pastas cinzas 

o Canetas 

o Crachás 

o Ver fotógrafo e registros 

o Bandeira CRA para o dia do evento 

r. Pendências São Judas 

o 4 alunos para recepção e orientação 

o Blocos e pastinhas 

o números das salas 

o locais para coffee break 

s. Pendências CEN 

o Divulgar para PPGAs 

o Enviar projeto para Iára, do CRA-Rs. 

 
 
 
 
  



 

 

 


