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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI - N. 05/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 
minutos, na Sala de Aula da Pós-Graduação do CEAVI, na Rua Doutor Getúlio Vargas, número 
dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, !birama, 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 e com a presença dos 
conselheiros que assinaram ao final deste documento. Com a palavra o Presidente deste 
Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata da reunião 
anterior, a saber, 22/05/2018, foi aprovada por unanimidade. Não havendo assuntos a tratar 
durante o expediente passou-se para o primeiro item da pauta, o Processo n. 6422/2018 : 
origem : CEAVI-DPPG; interessado: Fernando Scheeffer; assunto : Homologação do resultado 
do Edital PRODIP para o período de 01/07/2018 a 31/08/2018 . Os contemplados foram : 1°) 
Caroline Sulzbach Pletsch; 2º) Marino Luiz Eyerkaufer; 3º) Fernando Scheeffer; 4) Marcelo de 
Souza. O relator, Diego Rafael Stüpp, apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 
em discutir, o resultado foi homologado por unanimidade. A seguir tratou-se segundo item da 
pauta, o Processo n. 6451/2018 : origem: CEAVI-SECEG; interessado: Paulo Edemar Barth ; 
assunto : Homologação dos Processos Seletivos para as áreas de Ciências Biológicas -
Bioquímica, Engenharia Civil, Química e Ciências Exatas e da Terra. O relator, Fernando 
Scheeffer, apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, os processos 
seletivos foram homologados por unanimidade. Como terceiro tratou-se do Processo n . 
6337/2018: origem: CEAVI-CCO; interessada : Vaniele Weinrich Stuepp; assunto : 
Homologação de pedido de visita técnica. O relator, Marcelo de Souza, apresentou parecer 
favorável. Não havendo interessados em discutir, a solicitação de visita técnica foi homologado 
por unanimidade. Como quarto item da pauta tratou-se do Processo n. 5051/2017 : origem : 
CEAVI-DG; interessado: Carlos Alberto Barth; assunto : Homologação do resultado da Eleição 
de Chefe e Subchefe do Departamento de Engenharia Sanitária. Foi eleita a chapa única 
composta por Eduardo Müller dos Santos (chefe) e Gabriel Vanessa Tschõke (subchefe) . O 
relator, Paulo Edison de Lima, apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 
discutir, o resultado foi homologado por unanimidade. Passou-se para os assuntos gerais e 
pessoais: o Diretor Geral, Carlos Alberto Barth, a fim de manter todos atualizados sobre a 
situação da construção do bloco de salas de aulas e laboratório do CEAVI, informou que a 
elaboração do memorial descritivo está sendo finalizada para em seguida, em parceria com a 
Coordenadoria de engenharia, projetos e obras - CEPO, ser elaborado o edital de licitação do 
restante da obra . Paralelo a isso está sendo trabalho na renovação do Convênio n . 
780447/2012, cujo objeto é justamente a construção do prédio para laboratórios e salas de 
aula do CEAVI/UDESC junto ao FNDE. E concomitantemente está sendo desenvolvido o projeto 
arquitetônico para reurbanização na área a ser demolida, que prevê a revitalização daquele 
espaço com área verde, estacio mento pavimentado, quiosque, guarita, etc. E, nada mais 
havendo a tratar, foi declarada e ce rada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini 
lavrei a presente Ata, que foi a i 1a;t, r mim e por todos os presentes. 
PRESENTES: / 1 
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Marcelo de Souza :------+"''-+f-~ ~H--+H-JJi~~~,A-------------

Ma ri no Luiz Eyerka ufer:-.J-- --#--+----,C..------+-l------1-_,___------------------

Pau lo Edison de Lima :_J~~:::::::.:~L/L:::.~:::::::~~~--------------

Tiago Luiz Schmitz : ~ ,;:{ ~~ -é-
Secretário : Renan Thiago Campestrini :%~ ~/?;!/· . 
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