
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS
Aos dezenove dias do mês de junh1 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor Getúlio Vargas, número 2 
dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve 3 
início a reunião ordinária do Conselho de Centro do Ce4 
do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 
seguintes conselheiros: Caroline Sulzbach Pletsch, 6 
Jaison Ademir Sevegnani, Lara 7 
Edison de Lima, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Valkyrie Vieira Fabre e 8 
Venturi. Com a palavra o Presidente deste Conselho 9 
assim os trabalhos do dia. As ata10 
31/05/2017 (extraordinária), foram11 
expediente a conselheira Marines Lucia Boff solicitou a retirada de pauta do item 6, o 12 
n. 18979/2015 que tem como13 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão14 
diligenciado pela relatoria na reunião de 26/04/2017 e até o presente momento não r15 
com o cumprimento da diligência. O conselheiro Tiago Venturi solicitou a retirada de pauta do 16 
item 5, o Processo n. 8004/2017 que tem como 17 
os Planos de Trabalhos Individuas 18 
para o semestre 2017/2 dos Cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Software e 19 
Engenharia Sanitária, justificando que baixou o processo em diligência. O20 
solicitou inversão de pauta do Processo n. 8169, 21 
Valkyrie Vieira Fabre, justificando que a mesma22 
pois, a caminho desta reunião. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão 23 
de pauta, passando este processo a constar com24 
dia, tratou-se do segundo item da pauta, o 25 
Tiago Venturi e como assunto a solicitação de aprovação das comissões internas do CEAVI. O 26 
relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. 27 
aprovado por unanimidade. Como terceiro item da pauta, o 28 
interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto proposta de projeto de extensão pelo 29 
Edital 01/2017 - “Extensão a qualquer tempo”. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou 30 
parecer favorável. Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. Como 31 
quarto item da pauta tratou-se do 32 
Mantau e como assunto Relatório do Curso de Especialização em Engenharia e Software. O 33 
relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou favorável. Colocado em votação, o relatório foi 34 
aprovado por unanimidade. Considerando que o quinto e 35 
pauta, passou-se para o sétimo item, o 36 
Fabiana Dallabona e trata da37 
Departamento de Ciências Contábeis 38 
apresentou parecer favorável. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade o 39 
resultado final do pleito que elegeu Diego Rafael Stüpp como Chefe e Caroline Sulzbach Pletsch 40 
como Subchefe do Departamento d41 
passou-se para o item um, o P42 
Moraes e assunto solicitação de aprovação das datas de Coleção de Grau dos concluintes dos 43 
cursos de graduação da UDESC Ib44 
Fabreapresentou parecer favorável. 45 
próximas formaturas da UDESC Ibirama para 46 
nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e47 
Campestrini lavrei a presente Ata, que 48 

 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 
junho de dois mil e dezessete, às quinze horas

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, com a presença dos 

Caroline Sulzbach Pletsch, Filipe Gonçalves, Helenne Jungblut Geissler, 
Lara Fabiana Dallabona, Leonir Lunelli, Marines Lucia Boff, Paulo 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Valkyrie Vieira Fabre e 
Presidente deste Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando 

atas das reuniões anteriores, a saber, 23/0
31/05/2017 (extraordinária), foram aprovadas por unanimidade. Durante

a conselheira Marines Lucia Boff solicitou a retirada de pauta do item 6, o 
18979/2015 que tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari e como assunto a 

homologação de relatório final de Projeto de Extensão, justificando que o processo foi 
diligenciado pela relatoria na reunião de 26/04/2017 e até o presente momento não r
com o cumprimento da diligência. O conselheiro Tiago Venturi solicitou a retirada de pauta do 

8004/2017 que tem como interessada Marines Lucia Boff como  assunto 
os Planos de Trabalhos Individuas – PTIs e Planilhas de Ocupação Docente 
para o semestre 2017/2 dos Cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Software e 
Engenharia Sanitária, justificando que baixou o processo em diligência. O
solicitou inversão de pauta do Processo n. 8169, o qual tem como relatora a conselheira 
Valkyrie Vieira Fabre, justificando que a mesma estava ausente momentaneamente estando

a caminho desta reunião. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão 
de pauta, passando este processo a constar como item a ser discutido. Iniciando 

se do segundo item da pauta, o Processo n. 6722/2017 que tem como interessado 
Tiago Venturi e como assunto a solicitação de aprovação das comissões internas do CEAVI. O 

resentou parecer favorável. Colocado em votação, 
Como terceiro item da pauta, o Processo n. 3875/2017 tem como 

interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto proposta de projeto de extensão pelo 
“Extensão a qualquer tempo”. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou 

parecer favorável. Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. Como 
se do Processo n. 2240/2017 tendo como interessado Marcio José 

Mantau e como assunto Relatório do Curso de Especialização em Engenharia e Software. O 
relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou favorável. Colocado em votação, o relatório foi 

Considerando que o quinto e sexto itens da
se para o sétimo item, o Processo n. 6268/2017 que tem como 

Fabiana Dallabona e trata da homologação do resultado final da eleição para chefia do 
Departamento de Ciências Contábeis – Edital DG n. 006/2017. O relator Paulo Edison de Lima 
apresentou parecer favorável. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade o 
resultado final do pleito que elegeu Diego Rafael Stüpp como Chefe e Caroline Sulzbach Pletsch 
como Subchefe do Departamento de Ciências Contábeis. Considerando a inversão da pauta, 

Processo n. 8169/2017 que tem como interessado
olicitação de aprovação das datas de Coleção de Grau dos concluintes dos 

a UDESC Ibirama semestres 2017/2 e 2018/1. A relatora Valkyrie Vieira 
presentou parecer favorável. Colocado em votação, foram homologado

próximas formaturas da UDESC Ibirama para 16/02/2018, às 19h e 27/07/2018, às 19h
endo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e

a presente Ata, que foi assinada por mim e por todos os presentes.
 Ata N. 006/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI – N. 006/2017 
inze horas, 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 

ntro de Educação Superior do Alto Vale 
com a presença dos 

Filipe Gonçalves, Helenne Jungblut Geissler, 
Marines Lucia Boff, Paulo 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Valkyrie Vieira Fabre e Tiago 
agradeceu a presença de todos, iniciando 

/05/2017 (ordinária) e 
Durante a sessão de 

a conselheira Marines Lucia Boff solicitou a retirada de pauta do item 6, o Processo 
interessado Jarbas Cleber Ferrari e como assunto a 

justificando que o processo foi 
diligenciado pela relatoria na reunião de 26/04/2017 e até o presente momento não retornou 
com o cumprimento da diligência. O conselheiro Tiago Venturi solicitou a retirada de pauta do 

interessada Marines Lucia Boff como  assunto 
Docente – PODs provisórios 

para o semestre 2017/2 dos Cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Software e 
Engenharia Sanitária, justificando que baixou o processo em diligência. O Diretor Geral 

m como relatora a conselheira 
estava ausente momentaneamente estando, 

a caminho desta reunião. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão 
Iniciando a ordem do 

que tem como interessado 
Tiago Venturi e como assunto a solicitação de aprovação das comissões internas do CEAVI. O 

Colocado em votação, o processo foi 
3875/2017 tem como 

interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto proposta de projeto de extensão pelo 
“Extensão a qualquer tempo”. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou 

parecer favorável. Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. Como 
interessado Marcio José 

Mantau e como assunto Relatório do Curso de Especialização em Engenharia e Software. O 
relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou favorável. Colocado em votação, o relatório foi 

sexto itens da foram retirados da 
6268/2017 que tem como interessada Lara 

homologação do resultado final da eleição para chefia do 
G n. 006/2017. O relator Paulo Edison de Lima 

apresentou parecer favorável. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade o 
resultado final do pleito que elegeu Diego Rafael Stüpp como Chefe e Caroline Sulzbach Pletsch 

e Ciências Contábeis. Considerando a inversão da pauta, 
nteressado Lucas Küster 

olicitação de aprovação das datas de Coleção de Grau dos concluintes dos 
A relatora Valkyrie Vieira 

homologados as datas das 
27/07/2018, às 19h. E, 

endo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago 
assinada por mim e por todos os presentes. 



 

PRESENTES: 49 
Carlos Alberto Barth: _________________________________________________50 
Caroline Sulzbach Pletsch: _____51 
Filipe Gonçalves: _________________________________________________52 
Helenne Jungblut Geissler: _________________________________________________53 
Jaison Ademir Sevegnani: _________________________________________________54 
Lara Fabiana Dallabona:_________________________________________________55 
Leonir Lunelli:______________56 
Marines Lucia Boff: _________________________________________________57 
Paulo Edison de Lima: _________________________________________________58 
Paulo Roberto Farah: _________________________________________________59 
Priscila Natasha Kinas: ___________60 
Tiago Venturi: _______________________61 
Valkyrie Vieira Fabre: _______________________62 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______63 
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: __________________________________________________________
: _________________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 Ata N. 006/2017 
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