
 

 

 

ATA009 - 2017REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 20/10/2017 

Local: Sala das Câmaras Hora Inicial: 11h00min 

Hora Final:12h30min 

Objetivo: Reunião ordinária Etapa:  

Participaram:  

 Adm. Nara Maria Müller (Titular – via Skype)  

 Adm. Pedro Paulo Peixoto (Titular) 

 Adm. Beatriz Barreto Machado  Athanásio (Titular secretária) 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente) 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 

Ausências Justificadas: 

 Adm. Nilson Varella Rübenich  (Titular – coordenador interino) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Projetos 2018 

#02 Assuntos Gerais 
 

 
 

Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –Projetos 2018 

a.  A administradora Nara Müller expôs que se faz importante definirmos 

os planos orçamentários dos projetos 2018: XI EPROCAD, VIII Fórum 

dos Coordenadores, Curso CRARS/UFRGS e Prêmio Astor Roca de 

Barcellos até o dia 23/10/2017 pois estes precisam ser enviados ao 



 

 

CRA-RS até a data citada.                         

b. A administradora Beatriz Athanásio sugere aos membros presentes a 

inserção de um projeto de viagens de divulgação às 09 seccionais do 

CRA-RS no Rio Grande do Sul para a divulgação de Eventos da 

CEEnsino, em especial o XI EPROCAD. 

c. O administrador Adroaldo (via email) sugere a inserção de um projeto 

sobre a participação da CEEnsino em, pelo menos 04 feiras de 

Profissões nas IES. 

 

#02 – Assuntos Gerais 

a) A administradora Ilsa sugere como tema para o XVI EPROCAD: a 

educação para Sustentabilidade observando a questão ODS (objetivos 

do desenvolvimento sustentável) e o futuro da Administração. 

d. A administradora Beatriz Athanásio se disponibiliza a reformular os 

planos orçamentários dos projetos 2018 expostos no item  “a”, bem 

como fazer um plano orçamentário para o projeto de Viagens às regiões 

para a divulgação do EPROCAD. 

e. O adm. Adroaldo (via email) se disponibiliza a formular um projeto para 

a participação da CEEnsino nas 04 feiras de profissões nas IES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


