
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 003/2016. Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze 2 
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Agência de Desenvolvimento Empresarial da 3 
Região de Ibirama - ADERI, na Rua Doutor Getúlio Vargas, número dois mil seiscentos e 4 
setenta e oito, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve início a reunião 5 
ordinária do Conselho de Centro do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob 6 
a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto Barth, com a presença dos seguintes 7 
conselheiros: Marines Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, Geraldo Menegazzo Varela, 8 
Rogério Simões, Lara Fabiana Dallabona, Sérgio Marian, Ilda Valentin, Osvaldo André 9 
Furlaneto Rodrigues, Rebeca Schnitzer de Lima e Ana Paula Corrêa Wendhausen. O 10 
conselheiro Leonir Lunelli justificou a sua ausência por motivo de consulta médica. Com a 11 
palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. As 12 
atas das reuniões anteriores, a saber, 10/02/2016 (ordinária) e 14/03/2016 (extraordinária), 13 
foram aprovadas por unanimidade. Não havendo expediente, passou-se para a ordem do dia. 14 
Como primeiro item da pauta, o Processo n. 21569/2015 trata da homologação de ad 15 
referendum que aprovou a participação de docente em evento e tem como interessada Priscila 16 
Natasha Kinas. O relator Paulo Edison de Lima apresentou parecer favorável. Não havendo 17 
interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade o ad referendum.  18 
Como segundo item da pauta, o Processo n. 2975/2016 tem como assunto a homologação do 19 
credenciamento de docente para lecionar disciplinas e tem como interessada Lara Fabiana 20 
Dallabona. O relator Rogério Simões apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 21 
em discutir o processo, foi homologado por unanimidade o credenciamento. Como terceiro 22 
item da pauta, o Processo n. 2495/2016 trata da solicitação de autorização para realização de 23 
visita técnica e tem como interessada Maria Pilar Serbent. A relatora Marines Lucia Boff 24 
apresentou parecer favorável. Após discussão, o processo foi aprovado por unanimidade. 25 
Como quarto item da pauta, o Processo n. 2540/2016 tem como assunto a solicitação de 26 
afastamento com ônus limitado para participação em evento e tem como interessado Gean 27 
Paulo Michel. Devido ausência do processo o presidente deste Conselho solicitou a sua 28 
retirada da pauta para restauração dos autos. Não havendo interessados em discutir, foi 29 
aprovada a retirada por unanimidade. Como quinto item da pauta, o Processo n. 1059/2016 30 
tem como assunto a solicitação de afastamento com ônus limitado para participação em 31 
evento e como interessada Helenne Jungblut Geissler. Devido ausência do processo o 32 
presidente deste Conselho solicitou a sua retirada da pauta para restauração dos autos. Não 33 
havendo interessados em discutir, foi aprovada sua retirada por unanimidade. Como sexto 34 
item da pauta, o Processo n. 2278/2016 trata da solicitação de afastamento para cursar 35 
doutorado e tem como interessado Rogério Simões. O relator Osvaldo André Furlaneto 36 
Rodrigues apresentou parecer favorável. Após discussão foi esclarecido que o período de 37 
afastamento é de 01/08/2016 até 20/09/2018 e que o afastamento está dentro do número de 38 
vagas disponíveis para o CEAVI. Colocado em votação, o processo foi aprovado por maioria. 39 
Como sétimo item da pauta tratou-se da homologação da Portaria Interna do CEAVI - DG n. 40 
004/2016, de 22/02/2016, que designa os servidores Renan Thiago Campestrini e Dayane 41 
Dornelles como membros representantes do CEAVI no Conselho Editorial da Editora 42 
UDESC. Não havendo interessados em discutir, foi homologada a portaria por unanimidade. 43 
Por fim, passou-se para as comunicações pessoais. O presidente deste Conselho comunicou 44 
que os trabalhos da Comissão de Revisão do Planejamento Estratégico estão em andamento e 45 
que a Comissão definiu que o período a ser contemplado no planejamento compreenderá os 46 
anos de 2016 até 2020. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da 47 
qual, eu Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, que será assinada por mim e por 48 
todos os presentes.  49 



PRESENTES: 50 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 51 
Marines Lucia Boff: __________________________________________________________ 52 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 53 
Geraldo Menegazzo Varela:____________________________________________________ 54 
Rogério Simões:______________________________________________________________ 55 
Lara Fabiana Dallabona:_______________________________________________________ 56 
Sérgio Marian:_______________________________________________________________ 57 
Ilda Valentin:________________________________________________________________ 58 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues______________________________________________ 59 
Rebeca Schnitzer de Lima:_____________________________________________________ 60 
Ana Paula Corrêa Wendhausen:__ _______________________________________________ 61 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  62 


