
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 007/2016. Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze 2 
horas e trinta minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na 3 
Rua Doutor Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, 4 
Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve início a reunião ordinária do Conselho de Centro do 5 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, 6 
Carlos Alberto Barth, com a presença dos seguintes conselheiros: Paulo Edison de Lima, 7 
Geraldo Menegazzo Varela, Rogério Simões, Lara Fabiana Dallabona, Helenne Jungblut 8 
Geissler, Valkyrie Vieira Fabre, Paulo Roberto Farah, Caroline Sulzbach Pletsch, Jaison 9 
Ademir Sevegnani, Jardel Pandini, Tiago Venturi e Leonir Lunelli. Com a palavra o professor 10 
Carlos agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. As atas das reuniões 11 
anteriores, a saber, 20/05/2016 (ordinária) e 13/06/2016 (extraordinária) foram aprovadas por 12 
unanimidade. No expediente, a relatora do Processo n. 6301/2016, que trata da prorrogação de 13 
afastamento para capacitação do docente Adilson Vahldick, solicitou regime de urgência para 14 
o processo. Justificou que tal regime é necessário para não atrasar a chegada do pedido na 15 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, o que deverá acontecer com no mínimo sessenta 16 
dias antes do término do afastamento inicial. Colocado em votação, foi aprovado por 17 
unanimidade o regime de urgência para o mencionado processo. Ainda no expediente, os 18 
relatores Jaison Ademir Sevegnani, Tiago Venturi e Helenne Jungblut Geissler apresentaram 19 
pedidos de retirada dos seus respectivos processos (0651/2016, 0647/2016 e 0656/2016). 20 
Justificaram que os mesmos foram diligenciados e que por terem como assunto em comum a 21 
solicitação de participação de discentes em evento, se faz necessário levar em consideração a 22 
Portaria n. 436/11 que estabelece que “os deslocamentos de discentes devem contar com 23 
presença de servidor”, sendo, portanto, necessário aguardar o resultado do Edital 005/2016 – 24 
PRODIP a fim de confirmar ou não o acompanhamento por parte dos professores 25 
responsáveis. Colocada em votação, foram aprovadas por unanimidade as solicitações de 26 
exclusão. Passando para a ordem do dia e como primeiro item da pauta, tratou-se do Processo 27 
n. 5031/2016 que tem como interessado Rogério Simões e trata da homologação do resultado 28 
do processo eleitoral para eleição de Chefia do Departamento de Engenharia Sanitária. O 29 
conselheiro Paulo Edison de Lima apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 30 
em discutir o processo, foi homologado por unanimidade o resultado da eleição, tendo como 31 
vencedora a chapa composta por Priscila Natasha Kinas, eleita para o cargo de Chefe de 32 
Departamento e Eduardo Bello Rodrigues, eleito para o cargo de Subchefe. Como segundo 33 
item da pauta, tratou-se do Processo n. 6301/2016, o qual que havia sido diligenciado pela 34 
relatora na reunião de 20/05/2016. Agora em regime de urgência, o processo tem como 35 
assunto a solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação, tendo como interessado 36 
Adilson Vahldick. A conselheira Caroline Sulzbach Pletsch informou ter sido cumprida a 37 
diligência e apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, 38 
foi aprovada a prorrogação solicitada. Passou-se para as comunicações. Com palavra 39 
Presidente deste Conselho convidou os professores para participarem do Fórum Municipal de 40 
Educação que terá como objetivo avaliar o Plano Municipal de Educação, sendo esta uma 41 
oportunidade de nós enquanto instituição de ensino superior, contribuir para desenvolvimento 42 
da educação no Município no qual estamos inseridos. E, nada mais havendo a tratar, foi 43 
declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, 44 
que será assinada por mim e por todos os presentes. 45 
PRESENTES: 46 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 47 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 48 
Geraldo Menegazzo Varela:_____________________________________________________ 49 
Rogério Simões: _____________________________________________________________ 50 



Lara Fabiana Dallabona:_______________________________________________________ 51 
Helenne Junglblut Geissler:_____________________________________________________ 52 
Valkyrie Vieira Fabre: ________________________________________________________ 53 
Paulo Roberto Farah: _________________________________________________________ 54 
Caroline Sulzbach Pletsch: _____________________________________________________ 55 
Jaison Ademir Seveganani: _____________________________________________________ 56 
Jardel Pandini:_______________________________________________________________ 57 
Tiago Venturi________________________________________________________________ 58 
Leonir Lunelli:_______________________________________________________________ 59 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  60 


