
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS

Aos dezoito dias do mês de outubro1 

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 conselheiros6 

Jungblut Geissler, Jaison Ademir Sevegnani7 

Natasha Kinas, Marines Lucia Boff8 

Roberto Farah, Rodrigo Diego Piva e 9 

Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando10 

anterior, a saber, 21/09/2017, foi 11 

a conselheira Priscila Natasha 12 

13232/2017, que trata da solicitação de afastamento da professor13 

capacitação (doutorado). Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o regime de 14 

urgência para o referido processo. A15 

em pauta do Processo n. 14292/2017, que tem como interessado 16 

assunto a solicitação de prorrogação de prazo de afastamento para capacitação (doutorado).17 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta18 

conselheiro Diego Rafael Stüpp solicitou a19 

tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani20 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pa21 

conselheira Lara Fabiana Dallabona solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 14971/2017, 22 

que tem como interessado Adilson Valdick23 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida 24 

conselheiro Rodrigo Diego Piva solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 15088/2017, que 25 

tem como interessada Maria Pilar Serbent e como assunto a solicitação de participação 26 

discente em evento técnico-científico. Colocada em votaçã27 

referida inclusão de pauta. Em ato contínuo, o conselheiro solicitou a retirada de p28 

mesmo processo por tê-lo baixado em diligência. O conselheiro Paulo Edison de Lima solicitou 29 

a inclusão em pauta do Processo n. 1530 

e como assunto a solicitação de participação discente em evento técnico31 

em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta32 

Edison de Lima solicitou a retirada de pauta do Processo n. 14937/2017, que tem como 33 

interessada Marines Lucia Boff e que trata da solicitação de homologação da Portaria Interna 34 

DG n. 057/2017, de 06/10/2017, justificando que baixou o processo em diligência.35 

ordem do dia, tratou-se do primeiro36 

interessado Jaison Ademir Sevegnani37 

relatora Marines Lucia Boff apresentou 38 

discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade.39 

então para o segundo item da pauta, o Processo n. 40 

Jaison Ademir Sevegnani e como assunto41 

Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 42 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade.43 

da pauta tratou-se do Processo n. 44 

como assunto a proposta de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou 45 

parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 46 

tendo sido aprovado por unanimidade.47 

13731/2017, que tem como interessado Geraldo Menegazzo Varela 48 

de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. Não 49 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI – 

outubro 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, 

ines Lucia Boff, Marineusa Schroeder Coelho, Paulo Edison de Lima

Rodrigo Diego Piva e Filipe Gonçalves. Com a palavra o Presidente deste 

agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata

 aprovada por unanimidade. Durante a sessão de

 Kinas solicitou regime de urgência para o Processo n. 

solicitação de afastamento da professora Maria Pilar Serbent para 

. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o regime de 

urgência para o referido processo. A conselheira Caroline Sulzbach Pletsch solicitou a inclusão 

/2017, que tem como interessado Fernando dos Santos

prorrogação de prazo de afastamento para capacitação (doutorado).

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

solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 14659/2017, que 

Jaison Ademir Sevegnani e que trata da solicitação de 

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

conselheira Lara Fabiana Dallabona solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 14971/2017, 

Adilson Valdick e como assunto a solicitação de progressão docente

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

conselheiro Rodrigo Diego Piva solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 15088/2017, que 

tem como interessada Maria Pilar Serbent e como assunto a solicitação de participação 

científico. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 

Em ato contínuo, o conselheiro solicitou a retirada de p

lo baixado em diligência. O conselheiro Paulo Edison de Lima solicitou 

a inclusão em pauta do Processo n. 15217/2017, que tem como interessado Marcelo de Souza 

participação discente em evento técnico-científico

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

itou a retirada de pauta do Processo n. 14937/2017, que tem como 

interessada Marines Lucia Boff e que trata da solicitação de homologação da Portaria Interna 

DG n. 057/2017, de 06/10/2017, justificando que baixou o processo em diligência.

primeiro item da pauta, o Processo n. 13607/2017 

Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a proposta de projeto de extensão

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados

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

item da pauta, o Processo n. 13654/2017, que tem como interessad

e como assunto a proposta de projeto de extensão.

Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como terceiro item 

se do Processo n. 13596/2017, que tem como interessado Adilson Vahldick 

a proposta de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou 

parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 

tendo sido aprovado por unanimidade. Como quarto item da pauta tratou-se do Processo n. 

13731/2017, que tem como interessado Geraldo Menegazzo Varela e como assunto

de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. Não 

 N. 010/2017 

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, Priscila 

Paulo Edison de Lima, Paulo 

Presidente deste 

assim os trabalhos do dia. A ata da reunião 

a sessão de expediente, 

Kinas solicitou regime de urgência para o Processo n. 

Maria Pilar Serbent para 

. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o regime de 

solicitou a inclusão 

Fernando dos Santos e como 

prorrogação de prazo de afastamento para capacitação (doutorado). 

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

14659/2017, que 

e que trata da solicitação de visita técnica. 

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

conselheira Lara Fabiana Dallabona solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 14971/2017, 

progressão docente. 

inclusão de pauta. O 

conselheiro Rodrigo Diego Piva solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 15088/2017, que 

tem como interessada Maria Pilar Serbent e como assunto a solicitação de participação 

o, foi aprovada por unanimidade a 

Em ato contínuo, o conselheiro solicitou a retirada de pauta do 

lo baixado em diligência. O conselheiro Paulo Edison de Lima solicitou 

Marcelo de Souza 

científico. Colocada 

conselheiro Paulo 

itou a retirada de pauta do Processo n. 14937/2017, que tem como 

interessada Marines Lucia Boff e que trata da solicitação de homologação da Portaria Interna – 

DG n. 057/2017, de 06/10/2017, justificando que baixou o processo em diligência. Iniciando a 

/2017 que tem como 

projeto de extensão. A 

Não havendo interessados em 

discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Passou-se 

/2017, que tem como interessado 

a proposta de projeto de extensão. A relatora 

Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

Como terceiro item 

Adilson Vahldick e 

a proposta de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou 

parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 

se do Processo n. 

e como assunto a proposta 

de projeto de extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. Não 



 

havendo interessados em discutir, o50 

unanimidade. Como quinto item da pauta tratou51 

interessado Sérgio Marian e como assunto52 

Marcelo de Souza apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 53 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como sexto item da 54 

pauta tratou-se do Processo n. 1375955 

como assunto a proposta de projeto de extensão. A relatora 56 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado 57 

em votação tendo sido aprovado por unanimidade. 58 

Processo n. 13202/2017, que tem como interessada Helenne Jungblut Geissler 59 

a proposta de projeto de extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer 60 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votaçã61 

sido aprovado por unanimidade. Como oitavo item da pauta tratou62 

13476/2017, que tem como interessado Eduardo Müller dos Santos 63 

de projeto de extensão. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favo64 

havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 65 

unanimidade. Como nono item da pauta tratou66 

interessada Priscila Natahsa Kinas 67 

relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 68 

discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como 69 

décimo item da pauta tratou-se do Processo n. 10605/2070 

Natasha Kinas e como assunto a solicitação de credenciamento de docente71 

de Engenharia Sanitária. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não 72 

havendo interessados em discutir, o 73 

unanimidade o credenciamento dos professores para as seguintes disciplinas:74 

Santos para lecionar a disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental; Daiane P. Cunha de 75 

Quadros, para lecionar as disciplinas de Qualidade das Águas de Abastecimento, Fenômenos 76 

de Transportes I e Fenômenos de Transportes II; Priscila Natasha Kinas, para a disciplina de 77 

Introdução Ecologia e Maria Pilar Serbent para lecionar a disciplina de Bioquímica Geral.78 

décimo primeiro item da pauta tratou79 

interessada Maria Pilar Serbent e 80 

Diego Piva apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discuti81 

colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. O décimo segundo item, Processo 82 

n. 14937/2017, foi excluído da pauta durante a sessão de expediente para cumprimento de 83 

diligência. Como décimo terceiro item da pauta tratou84 

como interessado Fernando Scheeffer 85 

classificação/resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP 86 

referente ao período de 01/11/2017 a 10/12/2017 87 

Edison de Lima apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 88 

processo foi colocado em votação tendo sido 89 

contemplou os seguintes selecionados:90 
Marian, 3º lugar: Helenne Jungblute Geissler, 91 

Vanessa Tschoke. Como décimo quarto item da pa92 

que tem como interessado Fernando Scheeffer 93 

Qualificação Docente - PIQD 2018. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. 94 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votaçã95 

aprovado por unanimidade. Como décimo quinto item da pauta96 

tratou-se do Processo n. 13232/2017, que tem como interessada Maria Pilar Serbent 97 

assunto a solicitação de afastamento para capacitação (diligenciado pel98 

21/09/2017). O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo 99 

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

unanimidade. Como quinto item da pauta tratou-se do Processo n. 13629/2017, que tem como 

e como assunto a proposta de projeto de extensão. O relator 

ntou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como sexto item da 

13759/2017, que tem como interessado Paulo Roberto Farah

a proposta de projeto de extensão. A relatora Helenne Jungblut Geissler

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

em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como sétimo item da pauta tratou

esso n. 13202/2017, que tem como interessada Helenne Jungblut Geissler 

a proposta de projeto de extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votaçã

sido aprovado por unanimidade. Como oitavo item da pauta tratou-se do Processo n. 

13476/2017, que tem como interessado Eduardo Müller dos Santos e como assunto

de projeto de extensão. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favo

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

unanimidade. Como nono item da pauta tratou-se do Processo n. 13458/2017, que tem como 

interessada Priscila Natahsa Kinas e como assunto a proposta de projeto de extensão. A 

relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como 

se do Processo n. 10605/2017, que tem como interessada Priscila 

a solicitação de credenciamento de docentes do Departamento 

. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não 

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

unanimidade o credenciamento dos professores para as seguintes disciplinas: 

Santos para lecionar a disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental; Daiane P. Cunha de 

ionar as disciplinas de Qualidade das Águas de Abastecimento, Fenômenos 

de Transportes I e Fenômenos de Transportes II; Priscila Natasha Kinas, para a disciplina de 

Introdução Ecologia e Maria Pilar Serbent para lecionar a disciplina de Bioquímica Geral.

décimo primeiro item da pauta tratou-se do Processo n. 13331/2017, que tem como 

e que trata de solicitação de visita técnica. O relator Rodrigo 

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

colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. O décimo segundo item, Processo 

n. 14937/2017, foi excluído da pauta durante a sessão de expediente para cumprimento de 

Como décimo terceiro item da pauta tratou-se do Processo n. 14978/2017, que tem 

como interessado Fernando Scheeffer e como assunto a solicitação de homologação da 

classificação/resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP 

referente ao período de 01/11/2017 a 10/12/2017 – Edital DG n. 001/2017. O relator 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido homologado por unanimidade o resultado que 

contemplou os seguintes selecionados: 1º lugar: Marino Luiz Eyerkaufer, 2º lugar: 

Helenne Jungblute Geissler, 4º lugar: Jarbas Cleber Ferrari, 5º lugar: 

Como décimo quarto item da pauta tratou-se do Processo n. 13

que tem como interessado Fernando Scheeffer e como assunto o Plano Institucional de 

PIQD 2018. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votaçã

aprovado por unanimidade. Como décimo quinto item da pauta, em regime de urgência,

se do Processo n. 13232/2017, que tem como interessada Maria Pilar Serbent 

assunto a solicitação de afastamento para capacitação (diligenciado pelo relator na reunião de 

. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 

se do Processo n. 13629/2017, que tem como 

a proposta de projeto de extensão. O relator 

ntou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como sexto item da 

Paulo Roberto Farah e 

Helenne Jungblut Geissler 

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

Como sétimo item da pauta tratou-se do 

esso n. 13202/2017, que tem como interessada Helenne Jungblut Geissler e como assunto 

a proposta de projeto de extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 

se do Processo n. 

e como assunto a proposta 

de projeto de extensão. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Não 

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

se do Processo n. 13458/2017, que tem como 

rojeto de extensão. A 

relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como 

17, que tem como interessada Priscila 

s do Departamento 

. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não 

sido aprovado por 

 Pablo Grahl dos 

Santos para lecionar a disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental; Daiane P. Cunha de 

ionar as disciplinas de Qualidade das Águas de Abastecimento, Fenômenos 

de Transportes I e Fenômenos de Transportes II; Priscila Natasha Kinas, para a disciplina de 

Introdução Ecologia e Maria Pilar Serbent para lecionar a disciplina de Bioquímica Geral. Como 

se do Processo n. 13331/2017, que tem como 

que trata de solicitação de visita técnica. O relator Rodrigo 

r, o processo foi 

colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. O décimo segundo item, Processo 

n. 14937/2017, foi excluído da pauta durante a sessão de expediente para cumprimento de 

rocesso n. 14978/2017, que tem 

como assunto a solicitação de homologação da 

classificação/resultado final do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP 

DG n. 001/2017. O relator Paulo 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

o resultado que 

2º lugar: Sergio 

5º lugar: Gabriele 

se do Processo n. 13530/2017, 

como assunto o Plano Institucional de 

PIQD 2018. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido 

, em regime de urgência, 

se do Processo n. 13232/2017, que tem como interessada Maria Pilar Serbent e como 

o relator na reunião de 

. O relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo 



 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovada por 100 

unanimidade a solicitação de afastamento para doutorando pelo p101 

tratou-se dos processos incluídos102 

14292/2017, que tem como interessado Fernando dos Santos e como assunto a solicitação de 103 

prorrogação de prazo de afastamento para capacitação (d104 

Sulbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 105 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovada por unanimidade a solicitação de 106 

prorrogação do prazo de afastamento por mais seis mes107 

como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a solicitação de visita técnica. O 108 

relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 109 

discutir, o processo foi colocado em votação110 

14971/2017, que tem como interessado Adilson Valdick e como assunto a soli111 

progressão docente. A conselheira Lara Fabiana Dallabona112 

havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 113 

unanimidade. O Processo n. 15088/2017, após ter sido incluído de pauta, foi retirado conforme 114 

votação ocorrida durante o expediente. 115 

Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de 116 

científico. O conselheiro Paulo Edison de lima apresentou parecer favorável. Não havendo 117 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 118 

unanimidade. Passou-se então para as comunicações pessoais119 

situação atual e oficial da obra do novo prédio do CEAVI, informando que devido aos fatos 120 

ocorridos durante o transcorrer da construção até o presente estágio, os quais foram relatados 121 

nas reuniões anteriores do CONCEAVI, a construtora foi notificada a deixar a obra e o processo122 

de rescisão do contrato está sendo encaminhado pela PROJUR. Assim caberá aguardar a 123 

decisão sobre chamar a empresa 124 

licitatório. Contudo, a Direção está empenhada em agilizar o máximo possível o proc125 

dentro dos limites legais, inclusive propondo uma dispensa de licitação se legalmente possível. 126 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, e127 

Campestrini lavrei a presente Ata, que 128 

PRESENTES: 129 

Carlos Alberto Barth: _________________________________________________130 

Caroline Sulzbach Pletsch: _____________________________131 

Diego Rafael Stüpp: _____________________________132 

Helenne Jungblut Geissler: ________________________133 

Jaison Ademir Sevegnani: ________________________134 

Priscila Natasha Kinas: ________________________135 

Lara Fabiana Dallabona: _______________________136 

Marcelo de Souza: _________________________________________________137 

Marines Lucia Boff: _________________________________________________138 

Marineusa Schroeder Coelho: _________________________________________________139 

Paulo Edison de Lima: _________________________________________________140 

Paulo Roberto Farah: _________________________________________________141 

Rodrigo Diego Piva: _________________________________________________142 

Felipe Gonçalves:_____________________143 

Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______144 

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

unanimidade a solicitação de afastamento para doutorando pelo prazo de um ano.

incluídos na pauta durante a sessão de expediente. Processo n. 

14292/2017, que tem como interessado Fernando dos Santos e como assunto a solicitação de 

prorrogação de prazo de afastamento para capacitação (doutorado). A relatora Carolina 

Sulbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovada por unanimidade a solicitação de 

prorrogação do prazo de afastamento por mais seis meses. Processo n. 14659/2017, que tem 

como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a solicitação de visita técnica. O 

relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

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

14971/2017, que tem como interessado Adilson Valdick e como assunto a soli

progressão docente. A conselheira Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não 

ir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 

O Processo n. 15088/2017, após ter sido incluído de pauta, foi retirado conforme 

votação ocorrida durante o expediente. Processo n. 15217/2017, que tem como interessado 

e como assunto a solicitação de participação discente em evento técnico

Edison de lima apresentou parecer favorável. Não havendo 

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

se então para as comunicações pessoais. O Diretor Geral apresentou a 

da obra do novo prédio do CEAVI, informando que devido aos fatos 

durante o transcorrer da construção até o presente estágio, os quais foram relatados 

nas reuniões anteriores do CONCEAVI, a construtora foi notificada a deixar a obra e o processo

está sendo encaminhado pela PROJUR. Assim caberá aguardar a 

a empresa classificada como segunda colocada ou abrir novo processo 

licitatório. Contudo, a Direção está empenhada em agilizar o máximo possível o proc

dentro dos limites legais, inclusive propondo uma dispensa de licitação se legalmente possível. 

E, 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: ___________________________________________

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

razo de um ano. A seguir 

na pauta durante a sessão de expediente. Processo n. 

14292/2017, que tem como interessado Fernando dos Santos e como assunto a solicitação de 

A relatora Carolina 

Sulbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi colocado em votação tendo sido aprovada por unanimidade a solicitação de 

es. Processo n. 14659/2017, que tem 

como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a solicitação de visita técnica. O 

relator Diego Rafael Stüpp apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

tendo sido aprovado por unanimidade. Processo n. 

14971/2017, que tem como interessado Adilson Valdick e como assunto a solicitação de 

apresentou parecer favorável. Não 

ir, o processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por 

O Processo n. 15088/2017, após ter sido incluído de pauta, foi retirado conforme 

Processo n. 15217/2017, que tem como interessado 

participação discente em evento técnico-

Edison de lima apresentou parecer favorável. Não havendo 

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

O Diretor Geral apresentou a 

da obra do novo prédio do CEAVI, informando que devido aos fatos 

durante o transcorrer da construção até o presente estágio, os quais foram relatados 

nas reuniões anteriores do CONCEAVI, a construtora foi notificada a deixar a obra e o processo 

está sendo encaminhado pela PROJUR. Assim caberá aguardar a 

como segunda colocada ou abrir novo processo 

licitatório. Contudo, a Direção está empenhada em agilizar o máximo possível o processo, 

dentro dos limites legais, inclusive propondo uma dispensa de licitação se legalmente possível. 

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

or todos os presentes. 

__________________________________________________________  

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

______________ 

_________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________.  


