
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS

Aos vinte e um dias do mês de setembro1 

minutos, no auditório 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 Educação4 

Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 

presença dos seguintes conselheiros: 6 

Jungblut Geissler, Jaison Ademir Sevegnani7 

Marines Lucia Boff, Marineusa Schroeder Coelho8 

Rodrigo Diego Piva e Valmir Bertelli9 

presença de todos, iniciando assim os trabalhos do 10 

17/08/2017, foi aprovada por unanimidade.11 

Caroline Sulzbach Pletsch solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 12 

como interessado Marcelo de Souza13 

docentes. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta14 

conselheiro Diego Rafael Stüpp solicitou a retirada do Processo n. 13232/2017, que tem como 15 

interessada Maria Pilar Serbent e que trata da solicitação de afastamento para capacitação 16 

(doutorado), por haver diligenciado o referido processo. 17 

primeiro item da pauta, o Processo n. 1073218 

Boff e como assunto a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não 19 

Obrigatório. A conselheira Lara Fabiana Dallabona leu seu parecer de vista do processo20 

discussão, foi colocado em votação o parecer do relator original, 21 

Sevegnani, o qual foi reprovado por maioria.22 

de vista da relatora, o qual foi aprovado por maioria. 23 

parecer de vista resultará na Resolução CONC24 

Regulamento Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório da UDESC Ibirama.25 

Passou-se então para o seguinte 26 

interessada Marines Lucia Boff e como assunto27 

evento técnico-científico, aprovado por 28 

23/08/2017. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer favorável à 29 

do ad referundum que aprovou a 30 

UFSC de Iniciação Científica. Não havendo interessados em discutir, o parecer foi homologado 31 

por unanimidade. Como terceiro item da pauta tratou32 

como interessado Vanderlei dos Santos e como assunto a solicitação de prorrogação 33 

período de afastamento para capacitação (doutorado). O relator, conselheiro Marcelo de 34 

Santos, apresentou parecer favorável. 35 

colocado em votação, tendo sido aprovada36 

um ano para conclusão do doutorado37 

durante a sessão de expediente desta reunião, o Processo n. 12686/2017, que tem como 38 

interessado Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes do 39 

Departamento de Engenharia de Software40 

Menegazzo Varela, Adilson Vahldik, Carlos Alberto Barth, Jaison Ademir Sevegnani, Márcio José 41 

Mantau, Paulo Robetro Farah, para as seguintes disciplinas do Curso de Engenharia de 42 

Software: Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso e para as 43 

seguintes disciplinas do Curso de Sistemas de Informação: 44 

Trabalho de Conclusão de Curso e também o credenciamento do Professor Maciel Hoegen para45 

as disciplinas de Processos de Software e Melhoria de Processo de Software. 46 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 47 

unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e48 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI – 

setembro de dois mil e dezessete, às quatorze

o 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

presença dos seguintes conselheiros: Caroline Sulzbach Pletsch, Diego Rafael Stüpp

Jaison Ademir Sevegnani, Lara Fabiana Dallabona, Marcelo de Souza

Marineusa Schroeder Coelho, Paulo Edison de Lima, Paulo Roberto Farah

Valmir Bertelli. Com a palavra o Presidente deste Conselho 

presença de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a 

por unanimidade. Durante a sessão de expediente,

solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 12686

Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de credenciamento de 

. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta

conselheiro Diego Rafael Stüpp solicitou a retirada do Processo n. 13232/2017, que tem como 

ar Serbent e que trata da solicitação de afastamento para capacitação 

(doutorado), por haver diligenciado o referido processo. Iniciando a ordem do dia, tratou

Processo n. 10732/2017 que tem como interessada Marines Lucia 

a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não 

A conselheira Lara Fabiana Dallabona leu seu parecer de vista do processo

foi colocado em votação o parecer do relator original, conselheiro Jais

reprovado por maioria. Continuamente, foi colado em votação o parecer 

relatora, o qual foi aprovado por maioria. A aprovação deste processo com base no 

parecer de vista resultará na Resolução CONCEAVI n. 01/2017, que disporá sobre o 

Regulamento Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório da UDESC Ibirama.

 item da pauta, o Processo n. 11900/2017, que tem como 

interessada Marines Lucia Boff e como assunto a solicitação de participação discente em 

científico, aprovado por ad referendum por meio do parecer n. 003/2017, de 

23/08/2017. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer favorável à 

que aprovou a participação da acadêmica Camila Adam no VII Congresso 

Não havendo interessados em discutir, o parecer foi homologado 

Como terceiro item da pauta tratou-se do Processo n. 12845/2017, que tem 

anderlei dos Santos e como assunto a solicitação de prorrogação 

período de afastamento para capacitação (doutorado). O relator, conselheiro Marcelo de 

Santos, apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade a solicitação de prorrogação

um ano para conclusão do doutorado. Após isso, cuidou-se do processo incluído na pauta 

expediente desta reunião, o Processo n. 12686/2017, que tem como 

ssado Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes do 

Departamento de Engenharia de Software: Marcelo de Souza, Tiago Luiz Schmidt, Geraldo 

Menegazzo Varela, Adilson Vahldik, Carlos Alberto Barth, Jaison Ademir Sevegnani, Márcio José 

Mantau, Paulo Robetro Farah, para as seguintes disciplinas do Curso de Engenharia de 

pervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso e para as 

seguintes disciplinas do Curso de Sistemas de Informação: Estágio Curricular Supervisionado e 

Trabalho de Conclusão de Curso e também o credenciamento do Professor Maciel Hoegen para

Processos de Software e Melhoria de Processo de Software. 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e

 N. 009/2017 

atorze horas e trinta 

o 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, Helenne 

Marcelo de Souza, 

Paulo Roberto Farah, 

Presidente deste Conselho agradeceu a 

anterior, a saber, 

expediente, a conselheira 

12686/2017, que tem 

credenciamento de 

. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta. O 

conselheiro Diego Rafael Stüpp solicitou a retirada do Processo n. 13232/2017, que tem como 

ar Serbent e que trata da solicitação de afastamento para capacitação 

a ordem do dia, tratou-se do 

que tem como interessada Marines Lucia 

a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não 

A conselheira Lara Fabiana Dallabona leu seu parecer de vista do processo. Após 

conselheiro Jaison Ademir 

Continuamente, foi colado em votação o parecer 

A aprovação deste processo com base no 

disporá sobre o 

Regulamento Geral do Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório da UDESC Ibirama. 

item da pauta, o Processo n. 11900/2017, que tem como 

participação discente em 

por meio do parecer n. 003/2017, de 

23/08/2017. A relatora Helenne Jungblut Geissler apresentou parecer favorável à homologação 

participação da acadêmica Camila Adam no VII Congresso 

Não havendo interessados em discutir, o parecer foi homologado 

se do Processo n. 12845/2017, que tem 

anderlei dos Santos e como assunto a solicitação de prorrogação do 

período de afastamento para capacitação (doutorado). O relator, conselheiro Marcelo de 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

a solicitação de prorrogação de 

esso incluído na pauta 

expediente desta reunião, o Processo n. 12686/2017, que tem como 

ssado Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de credenciamento de docentes do 

Marcelo de Souza, Tiago Luiz Schmidt, Geraldo 

Menegazzo Varela, Adilson Vahldik, Carlos Alberto Barth, Jaison Ademir Sevegnani, Márcio José 

Mantau, Paulo Robetro Farah, para as seguintes disciplinas do Curso de Engenharia de 

pervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso e para as 

Estágio Curricular Supervisionado e 

Trabalho de Conclusão de Curso e também o credenciamento do Professor Maciel Hoegen para 

Processos de Software e Melhoria de Processo de Software. Não havendo 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu 



 

Renan Thiago Campestrini lavrei 49 

presentes. 50 

PRESENTES: 51 

Carlos Alberto Barth: _________________________________________________52 

Caroline Sulzbach Pletsch: _____________________________53 

Diego Rafael Stüpp: _____________________________54 

Helenne Jungblut Geissler: ________________________55 

Jaison Ademir Sevegnani: ________________________56 

Lara Fabiana Dallabona: _______________________57 

Marcelo de Souza: _________________________________________________58 

Marines Lucia Boff: _________________________________________________59 

Marineusa Schroeder Coelho: _________________________________________________60 

Paulo Edison de Lima: _________________________________________________61 

Paulo Roberto Farah: _________________________________________________62 

Rodrigo Diego Piva: _________________________________________________63 

Vamir Bertelli: _______________________64 

Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______65 

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

_________________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

: ________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

: __________________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

assinada por mim e por todos os 

__________________________________________________________  

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________.  


