
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata n. 005/2016. Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 2 
trinta minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua 3 
Doutor Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, bairro Bela Vista, Ibirama, 4 
Estado de Santa Catarina, teve início a reunião ordinária do Conselho de Centro do Centro de 5 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto 6 
Barth, com a presença dos seguintes conselheiros: Marines Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, 7 
Geraldo Menegazzo Varela, Rogério Simões, Lara Fabiana Dallabona, Helenne Jungblut 8 
Geissler, Valkyrie Vieira Fabre, Márcio José Mantau, Caroline Sulzbach Pletsch, Jaison 9 
Ademir Sevagnani, Jardel Pandini e Tiago Venturi. Com a palavra o professor Carlos 10 
agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a 11 
saber, 27/04/2016 foi aprovada por unanimidade. No expediente foram empossados os novos 12 
membros do CONCEAVI eleitos pelo Processo Eleitoral – Edital n. 003/2016, sendo eles: 13 
representantes docentes: Helenne Jungblut Geissler (titular) e Tiago José Belli (suplente), 14 
Valkyrie Vieira Fabre (titular) e Lara Fabiana Dallabona (suplente), Paulo Roberto Farah 15 
(titular) e Márcio José Mantau (suplente), Caroline Sulzbach Pletsch (titular) e Diego Rafael 16 
Stüpp (suplente), Jaison Ademir Sevegnani (titular) e Eduardo Müller dos Santos (suplente); 17 
representantes discentes: Jardel Pandini (titular) e Daiani Schlup (suplente) e representes dos 18 
técnicos universitários: Tiago Venturi (titular) e Rodrigo Diego Piva (suplente). Em seguida, 19 
o relator do Processo n. 7107/2016, que trata de afastamento com ônus limitado para 20 
participação em evento no exterior, solicitou a sua exclusão da pauta justificando que o 21 
próprio interessado, Sérgio Marian, apresentou o pedido de retirada do processo por não estar 22 
conseguindo a documentação necessária para realizar a viagem. Colocada em votação, foi 23 
aprovada por unanimidade a solicitação de exclusão. Em seguida, a relatora do Processo n. 24 
7519/2016, solicitou regime de urgência para o mesmo. Colocado em votação, foi aprovado 25 
por unanimidade o regime de urgência para o mencionado processo. Passou-se então para a 26 
ordem do dia. Como primeiro item da pauta, o Processo n. 5101/2016 trata da homologação 27 
do resultado do processo eleitoral para escolha de representantes docentes, discentes e 28 
técnicos universitários para o Conselho de Centro do CEAVI - CONCEAVI, tendo como 29 
interessado Carlos Alberto Barth. O relator Paulo Edison de Lima apresentou parecer 30 
favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade 31 
o resultado do referido processo eleitoral. Como segundo item da pauta, o Processo n. 32 
7069/2016 tem como assunto a aprovação dos projetos de pesquisa – Edital PIPES 01/2016, 33 
tendo como interessado Luciano André Deitos Koslowski. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 34 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foram 35 
aprovados por unanimidade os projetos de pesquisa do referido edital. O terceiro item, o 36 
Processo n. 7107/2016 foi retirado da pauta no expediente desta reunião. Como quarto item da 37 
pauta, o Processo n. 6848/2016 tem como assunto o credenciamento de docentes para lecionar 38 
a disciplina Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia, no Curso de Pós-39 
graduação em nível de Especialização em Engenharia de Software, tendo como interessado o 40 
Departamento de Engenharia de Software. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou 41 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o credenciamento foi aprovado por 42 
unanimidade. Como quinto item da pauta, o Processo n. 2778/2015 tem como assunto a 43 
solicitação de cancelamento de licença prêmio, tendo como interessado Fernando Scheeffer. 44 
O relator Rogério Simões apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir 45 
o processo, foi aprovado por unanimidade. Como sexto item da pauta, o Processo n. 46 
7519/2016 tem como assunto a solicitação de afastamento para capacitação, tendo como 47 
interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues. A relatora Marines Lucia Boff apresentou 48 
parecer favorável. Em discussão, o presidente do CONCEAVI, a relatora do processo e o 49 
chefe do departamento de Engenharia de Software ressaltaram que esta vaga pretendida pelo 50 



interessado não faz parte do número de vagas para capacitação docente pertencentes ao 51 
CEAVI, pois é uma vaga adicional concedida diretamente pelo Reitor Marcus Tomasi, a fim 52 
de atender um caso excepcional do Centro. Colocado em votação, foi aprovada por 53 
unanimidade a solicitação de afastamento. Como sétimo item da pauta, o Processo n. 54 
6301/2016 tem como assunto a solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação, 55 
tendo como interessado Adilson Vahldick. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch baixou o 56 
processo em diligência. Por fim, passou-se para as comunicações pessoais. E, nada mais 57 
havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini 58 
lavro a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.  59 
PRESENTES: 60 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 61 
Marines Lucia Boff: __________________________________________________________ 62 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 63 
Geraldo Menegazzo Varela:_____________________________________________________ 64 
Rogério Simões:______________________________________________________________ 65 
Lara Fabiana Dallabona:_______________________________________________________ 66 
Helenne Jungblut Gesler:_______________________________________________________ 67 
Valkyrie Vieira Fabre:_________________________________________________________ 68 
Márcio José Mantau:__________________________________________________________ 69 
Caroline Sulzbach Pletsch:______________________________________________________ 70 
Jaison Ademir Sevegnani:______________________________________________________ 71 
Jardel Pandini:_______________________________________________________________ 72 
Tiago Venturi:_______________________________________________________________ 73 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  74 


