
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete1 

minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor 2 

Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de 3 

Santa Catarina, teve início a reunião o4 

Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 

Lima, com a presença dos seguintes conselheiros: 6 

Menegazzo Varela, Helenne Jungblut Geissler, 7 

Dallabona, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 8 

Com a palavra o Diretor Administrativo9 

Geral Carlos Alberto Barth na qual comunica10 

empresa Edusoft em Blumenau para tratar dos PTIs eletrônicos e que, em função desse 11 

compromisso, designou o Diretor Admini12 

reunião. O Paulo Edison de Lima agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos 13 

do dia. A ata da reunião anterior, a saber, 16/1214 

expediente o conselheiro Geraldo Menegazzo Varela15 

Solicitação de Abertura de Processo Seletivo para a área16 

de Engenharia de Software. Colocada17 

mencionado pedido. Passando para a ordem do dia18 

tem como interessado Fernando Scheeffer 19 

à Divulgação da Produção Intelectual 20 

conselheiro Jaison Ademir Sevegnani21 

inicial. Em seguida o conselheiro Jaison fez a leitura do seu voto de vistas.22 

colocado em votação o parecer do relator original, sendo que não 23 

favoráveis. Em seguida foi colocado24 

aprovado por unanimidade. Passou25 

Abertura de Processo Seletivo para a área de Banco de Dados, aprovada em 26 

pelo Diretor geral em 20/02/2017. O conselh27 

parecer favorável. Após discussão, foi homologada por unanimidade a refer28 

abertura de processo seletivo. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 29 

reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavrei30 

e por todos os presentes. 31 

PRESENTES: 32 

Caroline Sulzbach Pletsch: _________________________________________33 

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________34 

Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________35 

Jaison Ademir Sevegnani: _________________________________________________36 

Lara Fabiana Dallabona:_________________________________________________37 

Paulo Edison de Lima: _________________________________________________38 

Paulo Roberto Farah: ____________________39 

Priscila Natasha Kinas: ______________________________________________________40 

Tiago Venturi:___________________________________________________________41 

Valkyrie Vieira Fabre: _________________________________42 

Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______43 

  

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI – 

fevereiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor 

Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de 

Santa Catarina, teve início a reunião ordinária do Conselho de Centro do Centro de Educação 

Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Administrativo, Paulo Edison de 

com a presença dos seguintes conselheiros: Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo 

Jungblut Geissler, Jaison Ademir Sevegnani, 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Tiago Venturi, Valkyrie Vieira Fabre

Administrativo Paulo leu a Comunicação Interna expedida pelo Diretor 

Geral Carlos Alberto Barth na qual comunicava a sua ausência devido a uma reunião na 

empresa Edusoft em Blumenau para tratar dos PTIs eletrônicos e que, em função desse 

compromisso, designou o Diretor Administrativo Paulo Edison de Lima para presidir a presente 

agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos 

reunião anterior, a saber, 16/12/2016, foi aprovada por unanimidade. 

eiro Geraldo Menegazzo Varela solicitou inclusão na pauta 

de Processo Seletivo para a área de Banco de Dados do Departamento 

olocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão do

Passando para a ordem do dia, tratou-se do Processo n. 20105

Fernando Scheeffer e trata do Edital n. 001/2017 – Programa de Apoio 

à Divulgação da Produção Intelectual – PRODIP, o qual havia sido concedido vi

conselheiro Jaison Ademir Sevegnani. O Presidente da reunião fez a leitura do voto da

inicial. Em seguida o conselheiro Jaison fez a leitura do seu voto de vistas. Após discussão 

colocado em votação o parecer do relator original, sendo que não houve

oráveis. Em seguida foi colocado em votação o parecer do relator de vista, tendo sido 

Passou-se então para o item incluído na pauta, a Sol

Abertura de Processo Seletivo para a área de Banco de Dados, aprovada em 

pelo Diretor geral em 20/02/2017. O conselheiro Geraldo Menegazzo Varela apresentou 

parecer favorável. Após discussão, foi homologada por unanimidade a referida solicitação de 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 

u Renan Thiago Campestrini lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim 

Pletsch: ______________________________________________

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________

Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

: ______________________________________________________

______________________________________________________

Tiago Venturi:___________________________________________________________

ieira Fabre: _____________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 N. 001/2017 

, às quatorze horas e trinta 

minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor 

Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de 

rdinária do Conselho de Centro do Centro de Educação 

Administrativo, Paulo Edison de 

Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo 

Jaison Ademir Sevegnani, Lara Fabiana 

Valkyrie Vieira Fabre. 

leu a Comunicação Interna expedida pelo Diretor 

a sua ausência devido a uma reunião na 

empresa Edusoft em Blumenau para tratar dos PTIs eletrônicos e que, em função desse 

strativo Paulo Edison de Lima para presidir a presente 

agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos 

por unanimidade. No 

na pauta de uma 

Banco de Dados do Departamento 

a por unanimidade a inclusão do 

20105/2016 que 

Programa de Apoio 

, o qual havia sido concedido vista ao 

leitura do voto da relatora 

Após discussão foi 

houve manifestações 

parecer do relator de vista, tendo sido 

se então para o item incluído na pauta, a Solicitação de 

Abertura de Processo Seletivo para a área de Banco de Dados, aprovada em Ad referendum 

eiro Geraldo Menegazzo Varela apresentou 

ida solicitação de 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 

assinada por mim 

_____________ 

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________________ 

Helenne Junglblut Geissler:______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________________________ 

Tiago Venturi:________________________________________________________________ 

_________________________ 

____________________________________.  


