
 

 

 

ATA008 - 2017REUNIÃO ORDINÁRIA Câmara de Ensino 

Tipo de Reunião: Ordinária Data: 22/09/2017 

Local: CRA – RS Plenário 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 Barreto Machado  Athanásio (Titular) 

 Adm. Cilane da Rosa Vieira (Titular) 

 Adm. Maria D’Lourdes Rotermund (Conselheira) 

 Adm. João Claudio Saenger Silva (Suplente) 

 Adm. Sidinei Rocha de Oliveira (Suplente) 

 Adm. Gislaine Ferreira (especialista) 

 Adm. Adroaldo Lazzarotto (Suplente) 

 Adm. Ilsa de Lemos (Titular) 

 Adm. Nadir Becker (Conselheira) 

 

Ausências Justificadas: 

 Adm. Maria Iara Moreira (Titular) 

 Adm. Bruno José Ely (Conselheiro) 

 

Ausências não justificadas: 

 Adm. Elimar Teixeira (Conselheiro) 

 Adm. Cláudia Stadtlober (Conselheira Federal) 

 Adm. Roberto Salazar (especialista) 

 

PAUTA PROPOSTA 

#01 Fórum dos Coordenadores - alinhamentos 



 

 

#02 Projetos 2018 (EPROCAD, Cursos de Extensão, Fórum 
de Coordenadores, etc...) 

#03 Sugestões de Termos de Convênios CRA e IES 

#04 Assuntos Gerais 

 
Assuntos Discutidos em Reunião 

 

#01 –Fórum de Coordenadores 

a.  O Fórum de Coordenadores teve seu projeto aprovado e acontecerá 

dia 25 de setembro de 2017 no Conselho Regional de Administração. 

b.  O Adm. Nilson solicita a inscrição dos membros da CEEnsino àqueles 

que ainda não o fizeram. 

 

#02 – Projetos 2018 (EPROCAD, Cursos de Extensão, Fórum de Coordenadores, 
etc...) 

a) A administradora Nara Muller expõe a solicitação do Adm. João  Alberto 

em realizar o EPROCAD 2018 na cidade de Pelotas/RS. 

b) Os membros da CEEnsino concordam em aguardar propostas de outras 

Instituições de ensino para a realização do EPROCAD 2018 e após, 

avaliarem a viabilidade de todas as propostas em reunião ordinária. 

c) A adm. Ilsa sugere como tema “O papel das IES na gestão do 

desenvolvimento sustentável”. 

d) A adm. Nadir Becker sugere que também seja abordado no EPROCAD 

2018 o tema: Carreira do Docente. 

e) O adm. Nilson solicita que para a próxima reunião ordinária a Adm. Ilsa 

e a Adm. Nadir, aprofundem os temas propostas e os exponham aos 

memvros da CEEnsino. Pede, também que os demais membros façam 

sugestões de temas. 

f) A adm. Maria de Lourdes, a adm. Beatriz e o adm. Nilson enfatizam a 

produtividade do EPROCAD 2017 e sugerem para o próximo ano a 

inserção de trabalhos e pôsteres. 

g) Os membros da CEEnsino inferem sobre a data do EPROCAD 2018. A 

sugestão é que este aconteça no dia 09/06 de 2018. 

h) Com relação aos cursos de Extensão, há a proposição de que estes 

aconteçam nos meses de março, abril, maio e junho de 2018. 

i) Com relação ao  Fórum dos Coordenadores – projeto 2018- os membros 



 

 

da CEEnsino concordam em mantê-lo no mês de setembro. Data esta 

alusiva ao dia/ mês do administrador. 

j) O administrador Sidinei sugere que se pense em fazer um Fórum dos 

Coordenadores dos Cursos de Pós-graduação para o ano de 2018. 

k) A adm. Nara Muller enfatiza que os projetos 2018 devem ser enviados 

ao CRA até o final de mês de outubro de 2017. 

 

#03 – Sugestões de Termos de Convênios CRA e IES 

O administrador Sidinei e o Adm. Nilson sugerem a criação de um protocolo de 

convênio do CRA para comas IES interessadas em promover eventos em 

parceria com a autarquia. 

 

#04 –Assuntos Gerais 

a. O adm. Sidinei oferta ao CRA, de forma gratuita, 03 turmas do curso de 

Administração da UFRGS para promover um mapeamento de processos 

da autarquia. 

b. A adm. Nara Muller, o adm. Nilson, a adm. Beatriz e o adm. Sidinei 

solicitam que o CRA-RS exponha, de forma clara, seus processos para 

que eventos como o Curso de Extensão CRA/UFRGS não sejam 

inviabilizados em função de mal entendimentos.  Pedem, ainda, que, 

caso o CRA-RS possua um modelo padronizado e próprio de 

elaboração de projetos, que estes sejam disponibilizados às Câmaras 

Especiais. 

c. O adm. Adroaldo sugere a integração da CEEnsino e CRA com as IES 

quando da realização de eventos como o “Feira de Carreiras” (PUC). 

Informou ter enviado convite ao CRA-RS, oferecendo a possibilidade de 

participação na Feira de Carreiras da PUC/RS, que acontecerá no dia 

18 e 19 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
 


