
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS
Aos dezessete dias do mês de 1 
minutos, na Sala 8, 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 ordinária do Conselho de Centro do Centro de Educaçã4 
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 
presença dos seguintes conselheiros: 6 
Mantau, Paulo Edison de Lima, 7 
Com a palavra o Presidente deste Conselho 8 
trabalhos do dia. A ata da 9 
unanimidade. Durante a sessão de10 
membro do CONCEAVI, Diego Rafael Stüpp, como representante 11 
de Ciências Contábeis. Iniciando 12 
Processo NPP2015010002747 (inscrito na plataforma PRPPG), que tem como interessada 13 
Caroline Sulzbach Pletsch e como assunto a solicitação de 14 
intitulado “Uso de sistemas de controle gerencial: percepção de empresários de micro 15 
pequenas empresas”. A relatora Priscila Natasha Kinas16 
em discussão, a conselheira Valkyrie Vieira Fabre sugeriu 17 
demais projetos de pesquisa que não envolvam recursos, não seja18 
estivessem inscritos no “edital a qualquer tempo”19 
edital. Colocado em votação, o processo foi 20 
da pauta, o Processo n. 950021 
como assunto solicitação de homologação da nomeação dos membros da Comissão Setorial de 22 
Avaliação Institucional do CEAVI. O parecer 23 
pelo seu suplente, Marcio José 24 
unanimidade, ficando assim constituída a referida comissão: 25 
Marino Luiz Eyerkaufer (suplente), Ilda Valentim (titular), Sergio Marian (suplente), Geraldo 26 
Menegazzo Varela (titular), Marcio José Mantau (suplente), Priscila Natasha Kinas (titular), 27 
Tiago José Belli (suplente), Poliana Rossi Schäfer (titular), Tiago Venturi (suplente), Rafael 28 
Turnes Silveira (titular), Paulo Edison Lima (suplente), Lucas Kuster Moraes, Renan29 
Campestrini, André Giombelli Briani (titular), Kevin Kons (suplente), Karina Lunelli (titular), 30 
Carolina Lopes Dos Santos Zeferino (suplente), Lenice Boing Grosch (titular), e Maira Jennrich 31 
da Costa (suplente). Como terceir32 
como interessado Geraldo Menegazzo Varela 33 
docente. O parecer favorável da34 
Diego Rafael Stüpp. Colocado em votação, o 35 
quarto item da pauta tratou-se do 36 
Schmitz e como assunto solicitação de credenciamento de docente. 37 
relatora Caroline Sulzbach Pletsch foi 38 
votação, o processo foi aprovado por unanimidade.39 
Processo n. 8767/2017 tendo como 40 
de credenciamento de docente. 41 
Colocado em votação, o processo 42 
tratou-se do Processo n. 8301/2017 tendo 43 
solicitação de credenciamento de docente. 44 
favorável. Colocado em votação, o 45 
da pauta tratou-se do Processo n. 46 
Varela e como assunto proposta de Regulamento do Trabalho de Conclusão Curso 47 
Departamento de Engenharia de Software. 48 

 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 
dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quatorze

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 Educaçã
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto Barth
presença dos seguintes conselheiros: Diego Rafael Stüpp, Marcelo de Souza, 

Paulo Edison de Lima, Priscila Natasha Kinas, Valkyrie Vieira Fabre e 
Presidente deste Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando assim os 

 reunião anterior, a saber, 19/06/2017
a sessão de expediente, o Presidente deste Conselho deu posse ao novo 

Diego Rafael Stüpp, como representante da Chefia
Iniciando a ordem do dia, tratou-se do primeiro

NPP2015010002747 (inscrito na plataforma PRPPG), que tem como interessada 
e como assunto a solicitação de homologação de projeto de pesquisa 

intitulado “Uso de sistemas de controle gerencial: percepção de empresários de micro 
a Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. 

discussão, a conselheira Valkyrie Vieira Fabre sugeriu que esse processo, bem como os 
demais projetos de pesquisa que não envolvam recursos, não sejam referenciado

no “edital a qualquer tempo”, pois esse tipo de projeto não concorre por 
Colocado em votação, o processo foi homologado por unanimidade. 

9500/2017 tem como interessada Vanessa Carla do Livramento 
solicitação de homologação da nomeação dos membros da Comissão Setorial de 

Avaliação Institucional do CEAVI. O parecer favorável do relator Paulo Roberto Farah, foi lido 
rcio José Mantau. Colocado em votação, o processo foi 

unanimidade, ficando assim constituída a referida comissão: Lara Fabiana Dallabona (titular), 
Marino Luiz Eyerkaufer (suplente), Ilda Valentim (titular), Sergio Marian (suplente), Geraldo 

a (titular), Marcio José Mantau (suplente), Priscila Natasha Kinas (titular), 
Tiago José Belli (suplente), Poliana Rossi Schäfer (titular), Tiago Venturi (suplente), Rafael 
Turnes Silveira (titular), Paulo Edison Lima (suplente), Lucas Kuster Moraes, Renan
Campestrini, André Giombelli Briani (titular), Kevin Kons (suplente), Karina Lunelli (titular), 
Carolina Lopes Dos Santos Zeferino (suplente), Lenice Boing Grosch (titular), e Maira Jennrich 

Como terceiro item da pauta tratou-se do Processo n. 
Geraldo Menegazzo Varela e como assunto solicitação de credenciamento de 

O parecer favorável da relatora Caroline Sulzbach Pletsch foi 
Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 

se do Processo n. 7334/2017 tendo como interessado 
solicitação de credenciamento de docente. O parecer favorável da 

relatora Caroline Sulzbach Pletsch foi lido pelo conselheiro Diego Rafael Stüpp.
foi aprovado por unanimidade. Como quinto item da pauta tratou

como interessado Gabriel Willemann e como assunto 
de credenciamento de docente. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável.

processo foi aprovado por unanimidade. Como sexto
/2017 tendo como interessado Marcelo de Souza 

solicitação de credenciamento de docente. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer 
Colocado em votação, o processo foi aprovado por unanimidade.

rocesso n. 5108/2017 tendo como interessado 
proposta de Regulamento do Trabalho de Conclusão Curso 

Departamento de Engenharia de Software. O parecer favorável da relatora 
 Ata n. 007/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI – N. 007/2017 
atorze horas e trinta 

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 

Carlos Alberto Barth, com a 
Diego Rafael Stüpp, Marcelo de Souza, Marcio José 

Priscila Natasha Kinas, Valkyrie Vieira Fabre e Tiago Venturi. 
agradeceu a presença de todos, iniciando assim os 

/2017, foi aprovada por 
expediente, o Presidente deste Conselho deu posse ao novo 

da Chefia do Departamento 
primeiro item da pauta, o 

NPP2015010002747 (inscrito na plataforma PRPPG), que tem como interessada 
homologação de projeto de pesquisa 

intitulado “Uso de sistemas de controle gerencial: percepção de empresários de micro e 
apresentou parecer favorável. Colocado 

esse processo, bem como os 
referenciados como se 

e tipo de projeto não concorre por 
por unanimidade. Como segundo item 

Vanessa Carla do Livramento e 
solicitação de homologação da nomeação dos membros da Comissão Setorial de 

do relator Paulo Roberto Farah, foi lido 
Colocado em votação, o processo foi homologado por 

Lara Fabiana Dallabona (titular), 
Marino Luiz Eyerkaufer (suplente), Ilda Valentim (titular), Sergio Marian (suplente), Geraldo 

a (titular), Marcio José Mantau (suplente), Priscila Natasha Kinas (titular), 
Tiago José Belli (suplente), Poliana Rossi Schäfer (titular), Tiago Venturi (suplente), Rafael 
Turnes Silveira (titular), Paulo Edison Lima (suplente), Lucas Kuster Moraes, Renan Thiago 
Campestrini, André Giombelli Briani (titular), Kevin Kons (suplente), Karina Lunelli (titular), 
Carolina Lopes Dos Santos Zeferino (suplente), Lenice Boing Grosch (titular), e Maira Jennrich 

rocesso n. 7983/2017 tendo 
de credenciamento de 
i lido pelo conselheiro 

foi aprovado por unanimidade. Como 
interessado Tiago Luiz 

O parecer favorável da 
pelo conselheiro Diego Rafael Stüpp. Colocado em 

item da pauta tratou-se do 
e como assunto solicitação 

Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. 
Como sexto item da pauta 

Marcelo de Souza e como assunto 
Diego Rafael Stüpp apresentou parecer 

foi aprovado por unanimidade. Como sétimo item 
interessado Geraldo Menegazzo 

proposta de Regulamento do Trabalho de Conclusão Curso – TCC, do 
da relatora Lara Fabiana 



 

Dallabona foi lido pelo conselheiro Diego Rafael Stüpp.49 
aprovado por unanimidade. Como oitavo50 
tendo como interessado Jarbas Cleber Ferrari 51 
relatório final de Projeto de Extensão52 
lido pelo Presidente Carlos Alberto Barth53 
unanimidade. Como nono item da pauta tratou54 
interessada Priscila Natasha Kinas 55 
Seletivo. O conselheiro Marcelo de Souza apresentou parecer favorável. 56 
o processo foi aprovado por unanimidade.57 
n. 8004/2017 tendo como interessada Marines Lucia Boff58 
Trabalhos Individuais – PTIs e P59 
semestre 2017/2 dos Cursos de Ciê60 
Sanitária. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. 61 
processo foi aprovado por unanimidade.62 
Processo n. 9311/2017 tendo 63 
Proposta de concessão de espaço público da UDESC Ibirama (casa enxaimel) para o Grupo de 64 
escoteiros Guardiões das Águas65 
Colocado em votação, o processo 66 
da pauta tratou-se do Processo n. 67 
como assunto solicitação de homologação da Portaria Interna do CEAVI 68 
07/07/2017, que constituiu a Comissão de Políticas para o Desenvolvimento de Coleções para 69 
a Biblioteca Setorial do CEAVI. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer 70 
favorável que foi lido pelo Presidente deste Conselho, Carlos Alberto Barth. 71 
votação, o processo foi homologa72 
comissão: Dayane Dornelles, Geraldo Menegazzo Varela, Diego73 
Kinas, Ilson Jonas Radünz (acadêmico de Ciências Contábeis) e74 
Engenharia de Software). Passando para as comunicações pessoais, a conselheira75 
Natasha Kinas informou que foi 76 
Municipal de Saneamento Básico do Município 77 
contribuição dos acadêmicos e78 
nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e79 
Campestrini lavrei a presente Ata, que 80 
PRESENTES: 81 
Carlos Alberto Barth: _________________________________________________82 
Diego Rafael Stüpp: _____________________________83 
Marcelo de Souza: _____________________84 
Marcio José Mantau: _________________________________________________85 
Paulo Edison de Lima: _________________________________________________86 
Priscila Natasha Kinas: _________________________________________________87 
Tiago Venturi: _______________________88 
Valkyrie Vieira Fabre: _______________________89 
Secretário: Renan Thiago Campestrini:90 

 

o conselheiro Diego Rafael Stüpp. Colocado em votação, o 
Como oitavo item da pauta tratou-se do Processo n. 

Jarbas Cleber Ferrari e como assunto solicitação de homologação de 
Extensão. O parecer favorável da relatora Marines Lucia Boff

Presidente Carlos Alberto Barth. Colocado em votação, o processo 
item da pauta tratou-se do Processo n. 7008

interessada Priscila Natasha Kinas e como assunto solicitação de abertura de Processo 
Seletivo. O conselheiro Marcelo de Souza apresentou parecer favorável. Colocado em votação, 

foi aprovado por unanimidade. Como décimo item da pauta tratou
como interessada Marines Lucia Boff e como assunto 

e Planilhas de Ocupação Docente – PODs provisórios para o
semestre 2017/2 dos Cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Engenharia 
Sanitária. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Colocado em votação, o 

foi aprovado por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta tratou
tendo como interessado Paulo Edison de Lima e como assunto a 

Proposta de concessão de espaço público da UDESC Ibirama (casa enxaimel) para o Grupo de 
escoteiros Guardiões das Águas. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. 

processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo segundo
rocesso n. 9766/2017 tendo como interessada Dayane Dornelles 

solicitação de homologação da Portaria Interna do CEAVI – 
a Comissão de Políticas para o Desenvolvimento de Coleções para 

a Biblioteca Setorial do CEAVI. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer 
favorável que foi lido pelo Presidente deste Conselho, Carlos Alberto Barth. 

homologado por unanimidade, ficando assim constituída a citada 
comissão: Dayane Dornelles, Geraldo Menegazzo Varela, Diego Rafael Stüpp

Radünz (acadêmico de Ciências Contábeis) e Kevin Konz
Passando para as comunicações pessoais, a conselheira

Natasha Kinas informou que foi sancionada a Lei Municipal n. 3.286, que aprova o Plano 
nto Básico do Município – PMSB, plano este que teve a valiosa 

acadêmicos e professores do Curso em Engenharia Sanitária do CEAVI.
nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e

a presente Ata, que foi assinada por mim e por todos os presentes.

_________________________________________________
_________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

: __________________________________________________________
: _________________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 Ata n. 007/2017 

Colocado em votação, o processo foi 
rocesso n. 18979/2015 

solicitação de homologação de 
Marines Lucia Boff foi 

processo foi aprovado por 
7008/2017 tendo como 

solicitação de abertura de Processo 
Colocado em votação, 
tratou-se do Processo 

e como assunto os Planos de 
PODs provisórios para o 

oftware e Engenharia 
Colocado em votação, o 

item da pauta tratou-se do 
de Lima e como assunto a 

Proposta de concessão de espaço público da UDESC Ibirama (casa enxaimel) para o Grupo de 
O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. 

Como décimo segundo item 
como interessada Dayane Dornelles e 

 DG n. 034/2017 – de 
a Comissão de Políticas para o Desenvolvimento de Coleções para 

a Biblioteca Setorial do CEAVI. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer 
favorável que foi lido pelo Presidente deste Conselho, Carlos Alberto Barth. Colocado em 

ficando assim constituída a citada 
Rafael Stüpp, Priscila Natasha 

Kevin Konz (acadêmico de 
Passando para as comunicações pessoais, a conselheira Priscila 

3.286, que aprova o Plano 
PMSB, plano este que teve a valiosa 

anitária do CEAVI. E, 
nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago 

assinada por mim e por todos os presentes. 

__________________________________________________________  
__________________ 

_______________________________________ 
___________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

___________________________________ 
_______________________________ 

____________________________________.  


