
 

 

 

ATA002 - 2017 REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 17/03/2017 

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

Hora Final: 12h45min 

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. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 
 Adm. Adroaldo Lazarotto (Suplente) 
 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

 
Ausências Justificadas: 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 X EPROCAD confirmação de data para 10 de 
junho; definição de local e tema; comissão 
organizadora. 

#02 Prêmio Astor Roca de Barcellos - confirmação da 
data de entrega para 10 de junho e demais datas 
para publicação do edital em tempo hábil - 
comissão organizadora 

#03 Breves relatos das participações dos membros da 
CEN em eventos externos: Nilson (Dia da mulher - 
Unisinos); Beatriz (Encontro de conselhos - OAB) 

#04 Assuntos Gerais 

  



 

 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –X EPROCAD 

a. A Adm. Nara inicia expondo que temos apenas uma carta de intenções para 

sediar o evento, da Faculdade São Judas Tadeu. O Adm. Pedro, representando 

a IES, reforçou o convite, ressaltando o aniversário de 70 anos da IES, sua 

tradição no ensino de Administração e a infraestrutura disponibilizada pela 

direção da IES para o evento.  

b. A Adm. Nara seguiu com a leitura da carta de intenções recebida da IES. Ela 

comentou que faltou oferta de coffee break, o que o Adm. Pedro disse que é fácil 

de conseguir. 

c. A data sugerida para realização do evento é 10/06/2017. 

d. Posto em votação, foi aceito por unanimidade que o evento seja sediado na São 

Judas Tadeu em 10/06/2017. 

e. O Adm. Adroaldo, como representante da Angrad no RS, aponta que é preciso 

apontar o que se quer da Angrad para o evento. 

f. Sobre as refeições, o Adm. Pedro aponta que existem vários restaurantes na 

região. O Adm. Adroaldo sugere que seja feita uma refeição no local. O Adm. 

Pedro disse que existe espaço para isso na IES. A Adm. Cilane comentou que 

conhece empresas de refeições. O Adm. Pedro também informou que conhece 

um grupo que realiza refeições no local do evento. O Adm. Adroaldo sugeriu que 

se contrate algo como “o homem pizza”. Serão levantados os custos para isto. A 

Adm. Nara questionou se o valor seria pago pelo participante ou estaria incluso 

na inscrição. Deve-se verificar as possibilidades de subsídio para decisão. Como 

valor inicial sugeriu-se R$ 70 + R$ 20 para o almoço. O Adm. Nilson sugere que 

os detalhes e orçamentos possam ser tratados pela comissão organizadora, 

porém a Adm. Nara apontou a necessidade de definir o valor de inscrição para 

encaminhamento à Plenária. O Adm. João sugere que seja um valor fechado, 

incluindo almoço, que todos concordam. Se levantou o preço de R$ 100 para 

professores e R$ 30 para alunos. O Adm. Nilson comentou que em 2016 foi de 

R$ 30 para estudantes; R$ 60 para Administradores; R$ 90 para o público em 

geral. O Adm. Adroaldo questionou se o CRA poderia repassar o valor do 

desconto para Administradores. 

g. Como sugestão de valores, sugere-se R$ 30 para estudantes sem almoço ou R$ 

50 com almoço; R$ 80 para Administradores (com almoço); R$ 100 para o público 

em geral (com almoço). A sugestão foi aceita, com a ressalva de que os valores 

deverão ser conferidos após orçamento. Também foi posto que os membros da 

CEN e conselheiros deveriam ser isentos, com subsídio do CRA. 

h. Sobre o Prêmio Docência, entregue no EPROCAD, a Adm. Nara aponta que é 

necessário que seja definido o momento que serão entregues as medalhas. O 

Adm. Adroaldo aponta que o prêmio não é necessariamente associado ao 

EPROCAD, sugerindo que se faça na sexta-feira, anterior ao evento. A Adm. 



 

 

Nara sugere o almoço do próprio sábado. Os presentes concordam, sendo que 

a Adm. Ilsa aponta que assim a entrega será mais prestigiada.  

i. Adm. Pedro questiona sobre o convite do CFA. Adm. Adroaldo comenta que 

neste convite deve ser solicitada verba. 

j. Sobre o tema, sugerido como “Novas Tecnologias e o ensino de Administração”, 

o Adm. Pedro comenta sobre o google classrooms. Adm Nara. questiona se o 

palestrante do google faria isto de forma gratuita. O Adm. Nilson sugere que se 

deve abrir espaço para maior multiplicidade de ferramentas, além de uma 

abordagem pedagógica sobre o tema.  

k. Sobre horários, sugere-se início do credenciamento às 8h e abertura às 8h30, 

passando para as reuniões de coordenadores às 9h. 

l. A respeito da programação, a Adm. Nara comentou que sobre os workshpos de 

coordenadores e professores. O Adm. Pedro aponta que este é um espaço muito 

importante de trocas, o que todos concordam.  

m. Sobre a abertura, se iniciará com a execução dos hinos brasileiro e rio-

grandense, seguido pelas falas da coordenadora da CEN, Adm. Nara, seguidos 

da presidente do CRA-RS, Cláudia Abreu, do representante do CFA e do 

representante da Angrad (presidente Henrique Guilherme Carlos Heidtmann 

Neto). 

n. Sugere-se a seguinte programação: 

o 8h00 às 8h30 - Credenciamento 
o 9h00 às 10h30 - Workshops 
o 10h30 às 11h45 - Coffee break 
o 11h00 às 12h30 - Painel sobre os workshops 
o 12h30 às 14h30 – Almoço com premiação  
o 14h30 às 15h30 - palestra magna “Novas Tecnologias e o ensino de 

Administração” (como pessoa âncora) 
o 15h30 às 15h45 - Coffee break 
o 15h45 às 17h00 – painel com apresentação de diferentes tecnologias (20 

min para cada um e depois debate – 3 convidados mais 30 min de debate) 
o 17h00 – 18h00 - Angrad 

 

o. O Adm. João sugere que seja feito o Fórum dos coordenadores no dia 09/04. 

Adm. Nara aponta que o Adm. Sidnei é quem coordena esses fóruns e que falará 

com ele sobre esta sugestão. 

p. Adm. Nara propõe a formação da comissão organizadora, expondo que este 

grupo precisará se reunir algumas vezes. Adm. Pedro coloca à disposição a 

estrutura da São Judas para tais reuniões. O Adm. Adroaldo se oferece, como 

representante da Angrad, o Adm. Pedro também, como representante da São 

Judas. Outros membros se dispuseram, ficando definido por consenso a seguinte 

comissão: Administradores Nara Müller, Adroaldo Lazzarotto, Pedro Paulo 

Teixeira, Beatriz Athanasio e Ilsa de Lemos. A Adm. Nara reforça que a 

contribuição de todos é bem-vinda. 



 

 

 
 

#02 – Prêmio Astor Rocca de Barcelos 

a. A Adm. Nara apresenta a pauta, indicando que temos que revisar o edital para 

aprovação na plenária. Comentou que apenas um membro da CEN pode fazer 

parte da comissão, indicando a Adm. Cilane, o que foi aprovado por unanimidade. 

b. O Adm. Nilson levantou a questão do Prêmio ser apenas para os cursos de 

bacharelado em Administração, sem contemplar os tecnólogos. O Adm. Pedro 

apontou a não obrigatoriedade de ter TCC, no que o Adm. Nilson lembrou que as 

DCNs do bacharelado em Administração também não exigem mais TCC. 

c. O Adm. Nilson sugeriu a possibilidade de se alterar para Iniciação Científica. A 

Adm. Cilane aponta que se perderia o propósito, já que se destina a formandos. 

A Adm. Ilsa colocou que trabalhos de outros estágios dos cursos, ou seja, muito 

antes de conclusão, poderiam ter menor qualidade, comprometendo a finalidade 

do Prêmio, ideia ratificada pelo Adm. Adroaldo. 

d. A Adm. Nara sugere que se aprove o edital deste ano e que amplie a discussão 

em próximas reuniões, encaminhando à plenária a alteração da resolução 

11/2012, para as edições seguintes. A ideia foi acatada pelos demais 

participantes. 

e. Adm. Nara leu os principais pontos do edital de 2017.  

f. O Adm. Adroaldo sugere que assim que referendadas as datas das inscrições 

para o Prêmio, as IES devem ser comunicadas, incluindo-se a divulgação na 

newsletter e redes sociais do CRA-RS. 

 

#03 – Relatos sobre eventos 

a. Assunto não abordado por falta de tempo 

 

#04 – Assuntos Gerais 

a. O Adm. Pedro levantou a falta de artigos do RS na revista RAEP. Os demais 

comentaram que poderíamos ajudar a divulgar junto as IES do RS.  

b. O Adm. Pedro levantou o fato de alguns cursos tecnólogos não terem 

administradores como coordenadores. O Adm. Adroaldo reforçou que se deve 

resolver esta situação. O Adm. João ponderou que isto deve ser feito pelo CFA, 

uma vez que as resoluções 300 e 301 referem-se, exclusivamente, aos cursos 

de bacharelado em Administração, sem mencionar os cursos de tecnologia em 

área específica da Administração. 

c. A Adm. Nara expõe a sugestão de datas para as reuniões ordinárias de 2017. A 

sugestão foi aprovada por unanimidade, conforme segue: 



 

 

a. MARÇO 17 
b. ABRIL             07 
c. MAIO             19 
d. JUNHO 10 
e. JULHO             21 
f. AGOSTO 18 
g. SETEMBRO 22 
h. OUTUBRO 20 
i. NOVEMBRO 24 
j. DEZEMBRO 15 

 
d. O Adm Adroaldo mostra a recente edição da revista Master, informando que foi 

um economista falou sobre comércio exterior. Se deve pedir para os 
responsáveis da revista terem cuidado com isso, valorizando administradores e 
cursos de Comércio Exterior. 
 

 


