
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 011/2015. Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze 2 
horas, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor 3 
Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, Ibirama, Estado 4 
de Santa Catarina, teve início a reunião do Conselho de Centro do Centro de Educação 5 
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto Barth, com 6 
a presença dos seguintes conselheiros: Marines Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, Geraldo 7 
Menegazzo Varela, Lara Fabiana Dallabona, Sérgio Marian, Ilda Valentim, Osvaldo André 8 
Furlaneto Rodrigues, Rebeca Schnitzer de Lima e Leonir Lunelli. Com a palavra o professor 9 
Carlos agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. A ata da reunião 10 
anterior, a saber, 26/10/2015, foi aprovada por unanimidade. No expediente do dia, o 11 
presidente deste Conselho solicitou inclusão de pauta do Processo n. 21143/2015. Colocado 12 
em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão do referido processo. Em continuidade o 13 
presidente do Conselho solicitou inversão de pauta do mesmo processo, o que também teve 14 
aprovação unânime. Em seguida, a conselheira Ilda Valentim solicitou inversão de pauta do 15 
Processo n. 24373/2015 do qual ela é relatora. Colocada em votação, a inversão de pauta foi 16 
aprovada por unanimidade. Ainda no expediente, o conselheiro Geraldo Menegazzo Varela 17 
solicitou atribuição de Regime de Urgência ao Processo n. 24290/2015 justificando que, por se 18 
tratar do pedido de prorrogação do prazo de afastamento para qualificação do Professor 19 
Fernando Scheeffer, tal pedido deve ser apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-20 
Graduação até 31/12/2015. Colocado em votação, foi atribuído por unanimidade o Regime de 21 
Urgência ao Processo n. 24290/2015. Na ordem do dia, passou-se inicialmente ao Processo n. 22 
21143/2015 que trata da aprovação dos Planos de Trabalhos Individuais Provisórios – PTIs 23 
para 2016/1, tendo como interessada Marines Lucia Boff, para o qual havia sido concedido 24 
vista à conselheira Ilda Valentim na reunião anterior. A conselheira Ilda Ilda Valentim 25 
apresentou parecer favorável sem qualquer ressalva. Não havendo interessados em discutir o 26 
processo, votou-se o parecer original do relator Carlos Alberto Barth e os Planos de Trabalhos 27 
Individuais Provisórios – PTIs para 2016/1 foram aprovados por maioria. Dando continuidade, 28 
conforme inversão de pauta, passou-se para o nono item, o Processo n. 24373/2015 que trata 29 
da proposta de adequação do Regimento Interno do CONCEAVI e tem como interessado 30 
Renan Thiago Campestrini. A relatora Ilda Valentim apresentou parecer favorável, com 31 
apenas uma ressalva em relação à inclusão do § 1º no Artigo 31, para o qual a relatora sugere 32 
que seja vedada a entrega fora do prazo de processos a serem discutidos no CONCEAVI, 33 
salvo processos urgentes que deverão obrigatoriamente passar pela Secretaria do CONCEAVI. 34 
Colocado em discussão, os membros do Conselho se manifestaram a favor da ressalva 35 
apontada pela relatora. Em seguida a conselheira Marines Lucia Boff requereu vista do 36 
processo, justificando que ela poderá redigir o texto seguindo a deliberação deste Conselho. 37 
Tendo sido aceita a sua justificativa, o presidente do Conselho concedeu vista do processo em 38 
questão à Marines Lucia Boff.  Continuando, passou-se para o primeiro item da pauta, o 39 
Processo n. 20980/2015 tendo como interessada Maria Pilar Serbent e como assunto 40 
solicitação de apoio financeiro para participação em evento de caráter técnico-científico. A 41 
relatora Marines Lucia Boff manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo interessados 42 
em discutir o processo, foi aprovado por unanimidade. Passando para o segundo item da pauta, 43 
o Processo n. 20982/2015 tem como interessada Maria Pilar Serbent e trata da solicitação de 44 
apoio financeiro para participação da acadêmica Agatha Rielly Kons em evento de caráter 45 
técnico-científico. A relatora Marines Lucia Boff manifestou-se favorável à aprovação. Não 46 
havendo interessados em discutir o processo, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade 47 
passou-se para o terceiro item da pauta, o Processo n. 22519/2015, tem como interessado 48 
Tiago Luiz Schmitz e como assunto a solicitação de credenciamento do professor. A relatora 49 
Marines Lucia Boff manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo interessados em 50 
discutir o processo, foi aprovado por unanimidade. Passando para o quarto item da pauta, o 51 
Processo n. 22548/2015 tem como interessado Paulo Roberto Farah e como assunto solicitação 52 
de credenciamento do professor. A Relatora Lara Fabiana Dallabona manifestou-se favorável 53 
à aprovação. Não havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi aprovado por 54 
unanimidade. Em seguida, como quinto item da pauta, o Processo n. 24438/2015 tem como 55 
interessada Ilda Valentim e assunto solicitação de licença-prêmio. O processo foi relatado pelo 56 



conselheiro Paulo Edison de Lima que se manifestou favorável à concessão da licença-prêmio. 57 
Não havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi aprovado por maioria. Passou-58 
se para o sexto item da pauta, o Processo n. 02778/2015 tem com interessado Fernando 59 
Scheeffer e como assunto a solicitação de alteração da data de licença-prêmio. O relator deste 60 
processo também foi o conselheiro Paulo Edison de Lima que se manifestou favorável à 61 
alteração do período de gozo da licença-prêmio. Não havendo interessados em discutir o 62 
processo, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O sétimo item da pauta, o Processo n. 63 
24290/2015, que entrou em Regime de Urgência conforme deliberação no início desta reunião, 64 
tem como interessado Fernando Scheeffer e trata do pedido de prorrogação do prazo de 65 
afastamento para qualificação docente. O relator Geraldo Menegazzo Varela manifestou-se 66 
favorável à prorrogação do referido prazo. Não havendo interessados em discutir o processo, o 67 
mesmo foi aprovado por unanimidade. Seguindo com a pauta, o oitavo item foi o Processo n. 68 
25043/2015 que tem como assunto o pedido de remoção de docente e o interessado é Osvaldo 69 
André Furlaneto Rodrigues. O relator Sérgio Marian emitiu parecer favorável à remoção. Não 70 
havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi aprovado por maioria. O nono e 71 
último item da pauta seria o Processo n. 24373/2015, o qual, dada a inversão de pauta, foi 72 
discutido no início desta reunião. Por fim não houve nenhuma comunicação pessoal.  E, nada 73 
mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago 74 
Campestrini lavro a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os presentes.  75 
PRESENTES: 76 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 77 
Marines Lucia Boff: ___________________________________________________________ 78 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 79 
Geraldo Menegazzo Varela:____________________________________________________ 80 
Lara Fabiana Dallabona:________________________________________________________ 81 
Sérgio Marian:________________________________________________________________ 82 
Ilda Valentim:________________________________________________________________ 83 
Rebeca Schnitzer de Lima: _____________________________________________________ 84 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues: _____________________________________________ 85 
Leonir Lunelli: _______________________________________________________________ 86 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  87 


