
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS
Aos vinte dias do mês de març1 
no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor Getúlio 2 
Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de Santa 3 
Catarina, teve início a reunião o4 
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 
presença dos seguintes conselheiros: 6 
Helenne Jungblut Geissler, Jaison Ademir Sevegnani, 7 
Boff, Paulo Edison de Lima, 8 
Valkyrie Vieira Fabre. Com a palavra o 9 
todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata10 
aprovada por unanimidade. Passando para a ordem do dia11 
2166/2017 que tem como interessado12 
resultado final da Eleição de representantes do Corpo Técnico para o CONSAD e para o 13 
CONSUNI - Edital DG n. 002/201714 
favorável ao resultado que elegeu para o CONSAD Iraci Leitzke (titular) e15 
(suplente) e para o CONSUNI Dayane Dornelles (titular) e Tiago Venturi (suplente). 16 
havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade17 
item da pauta tratou-se do Processo n. 1442/2017 18 
Kinas e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de 19 
Engenharia Sanitária. O relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não20 
havendo interessados em discutir, o pro21 
item da pauta, o processo n. 1188/201722 
assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de Ciências 23 
Contábeis. A relatora Priscila Natasha24 
interessados em discutir, o processo foi homologado por maioria. 25 
momento das Comunicações Pessoais, o Diretor Administrativo26 
relato sobre andamento da obra do novo prédio, informando 27 
aproximadamente seis meses, sendo que primeiramente houve um atraso de três meses por 28 
conta de chuvas constantes que atrasaram o início da29 
influenciou o atraso foi uma rocha identificada na ocasião perfuração para fixação dos pilares 30 
de pré-moldado. Atualmente o atraso decorre pela demora na entrega de outras partes da 31 
estrutura de pré-moldados que estão faltando. 32 
Administrativo e a Direção Geral33 
inclusive reuniões com Setor de Obras da UDESC para 34 
o cronograma de entrega da mesma.35 
reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavrei36 
e por todos os presentes. 37 
PRESENTES: 38 
Carlos Alberto Barth: _________________________________________________39 
Caroline Sulzbach 40 
 Pletsch: _________________________________________41 
Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________42 
Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________43 
Jaison Ademir Sevegnani: _________________________________________________44 
Lara Fabiana Dallabona:_________________________________________________45 
Marines Lucia Boff: _________________________________________________46 

 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 
ço 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 Geral, Carlos Alberto Barth
presença dos seguintes conselheiros: Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo Menegazzo Varela, 

Jaison Ademir Sevegnani, Lara Fabiana Dallabona, 
Boff, Paulo Edison de Lima, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 

. Com a palavra o Presidente deste Conselho agradeceu a presença de 
todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a saber, 20

Passando para a ordem do dia, tratou
interessado Renan Thiago Campestrini e trata da

resultado final da Eleição de representantes do Corpo Técnico para o CONSAD e para o 
Edital DG n. 002/2017. O relator Paulo Edison de Lima apresentou parecer 

favorável ao resultado que elegeu para o CONSAD Iraci Leitzke (titular) e
(suplente) e para o CONSUNI Dayane Dornelles (titular) e Tiago Venturi (suplente). 
havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade

se do Processo n. 1442/2017 que tem como interessada Priscila Natasha 
Kinas e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de 
Engenharia Sanitária. O relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não

interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade
processo n. 1188/2017 tem como interessada Lara Fabiana Dallabona e como 

assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de Ciências 
Contábeis. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. Não havendo 
interessados em discutir, o processo foi homologado por maioria. Encerrando a reunião, 
momento das Comunicações Pessoais, o Diretor Administrativo, Paulo Edison de Lima,

a obra do novo prédio, informando que 
aproximadamente seis meses, sendo que primeiramente houve um atraso de três meses por 

que atrasaram o início da terraplanagem. Depois, o
uma rocha identificada na ocasião perfuração para fixação dos pilares 

moldado. Atualmente o atraso decorre pela demora na entrega de outras partes da 
moldados que estão faltando. O Diretor Geral saliento
a Direção Geral estão realizando todos os procedimentos

inclusive reuniões com Setor de Obras da UDESC para evitar a paralisação da obra e preservar 
o cronograma de entrega da mesma. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 

u Renan Thiago Campestrini lavrei a presente Ata, que 

_________________________________________________

Pletsch: ______________________________________________________
Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________
Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
 Ata N. 002/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI – N. 002/2017 
, 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 Santa 

rdinária do Conselho de Centro do Centro de Educação 
Carlos Alberto Barth, com a 

Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo Menegazzo Varela, 
Lara Fabiana Dallabona, Marines Lucia 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Tiago Venturi, 
agradeceu a presença de 

reunião anterior, a saber, 20/03/2017, foi 
tratou-se do Processo n. 

Renan Thiago Campestrini e trata da homologação do 
resultado final da Eleição de representantes do Corpo Técnico para o CONSAD e para o 

ma apresentou parecer 
favorável ao resultado que elegeu para o CONSAD Iraci Leitzke (titular) e Dayane Dornelles 
(suplente) e para o CONSUNI Dayane Dornelles (titular) e Tiago Venturi (suplente). Não 
havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como segundo 

interessada Priscila Natasha 
Kinas e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de 
Engenharia Sanitária. O relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não 

i homologado por unanimidade. Como terceiro 
tem como interessada Lara Fabiana Dallabona e como 

assunto a solicitação de credenciamento de docentes para o Departamento de Ciências 
Kinas apresentou parecer favorável. Não havendo 

Encerrando a reunião, já no 
, Paulo Edison de Lima, fez um 

que há um atraso de 
aproximadamente seis meses, sendo que primeiramente houve um atraso de três meses por 

Depois, outro fator que 
uma rocha identificada na ocasião perfuração para fixação dos pilares 

moldado. Atualmente o atraso decorre pela demora na entrega de outras partes da 
O Diretor Geral salientou que o Setor 

estão realizando todos os procedimentos necessários, 
a paralisação da obra e preservar 

, foi declarada encerrada a 
a presente Ata, que foi assinada por mim 

__________________________________________________________  

________ 
Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________________ 
Helenne Junglblut Geissler:______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

Paulo Edison de Lima: __________________47 
Paulo Roberto Farah: ______________________________________________________48 
Priscila Natasha Kinas: ______________________________________________________49 
Tiago Venturi:________________________________________50 
Valkyrie Vieira Fabre: _____________________________________________________51 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______52 

 

_________________________________________________
: ______________________________________________________

______________________________________________________
Tiago Venturi:___________________________________________________________

ieira Fabre: _____________________________________________________
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 Ata N. 002/2017 

_______________________________________ 
: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
________________________ 

ieira Fabre: __________________________________________________________ 
____________________________________.  


