
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS
Aos vinte e seis dias do mês de 1 
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 o4 
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 
presença dos seguintes conselheiros: 6 
Menegazzo Varela, Helenne Jungblut7 
Paulo Edison de Lima, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 8 
Vieira Fabre. Com a palavra o 9 
iniciando assim os trabalhos do dia. A ata10 
aprovada por unanimidade. Em seguida foram empossados os novos representantes discentes 11 
eleitos pelo Edital DG n. 04/2017: Filipe Gonçalves (titular)12 
Passando para a ordem do dia,13 
Fernando Scheeffer e trata da14 
seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/05/2017 a 30/06/2017 15 
Edital DG n. 01/2017. O relator Paulo Edison de Li16 
resultado contemplou em primeiro lugar: Lara Fabiana Dallabona; em segundo lugar: Valkyrie 17 
Viera Fabre; em terceiro lugar: Marcelo de Souza, e em quarto lugar: Maria Pilar Serbent18 
discussão, a conselheira Valkyrie Vieira Fabre 19 
participação no evento. Em votação, 20 
segundo item da pauta tratou-se do Processo n. 426121 
Rafael Stüpp e como assunto a 22 
discentes e técnicos universitários para o Colegiado Pleno do Departamento de Ciências 23 
Contábeis – Edital DG n. 03/2017.24 
favorável ao resultado que elegeu como representantes técnicos universitários: 25 
(titular) e Paulo Edemar Barth (suplente), e como representantes discentes: Camila Adam 26 
(titular) e Jules Kout Tene (suplente)27 
homologado por unanimidade. Como terceiro item da pauta, o 28 
como interessada Marines Lucia Boff29 
seletivo para a área de química do Departamento de Engenharia 30 
Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. 31 
por ad referendum da Chefia do Departamento de Engenharia Sanitária, definiu32 
ser anexada a ata de aprovação no Colegiado Pleno do citado departamento assim que tal 33 
reunião ocorrer. Encerradas as discu34 
quarto item da pauta tratou-se do processo n. 3641/2016 que tem como interessada Priscila 35 
Natasha Kinas e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. O 36 
relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 37 
discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como quinto item da pauta tratou38 
processo n. 18512/2015 que tem como interessado Sérgio Marian e como assunto a 39 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani 40 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 41 
homologado por unanimidade. Como sexto item da pauta tratou42 
11650/2016 que tem como interessado Marino Luiz Eyerkaufer e como assunto a homologação 43 
de relatório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou 44 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por 45 
unanimidade. Como sétimo item da pauta tratou46 
interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues e como assunto a homologação de relatório 47 
final de Projeto de Extensão. A relatora 48 

 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 
dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

minutos, no auditório do 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, Filipe Gonçalves,

Jungblut Geissler, Jaison Ademir Sevegnani
Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Tiago Venturi

. Com a palavra o Presidente deste Conselho agradeceu a 
iniciando assim os trabalhos do dia. A atada reunião anterior, a saber, 20

Em seguida foram empossados os novos representantes discentes 
n. 04/2017: Filipe Gonçalves (titular) e Valmir Bertelli (suplente). 

, tratou-se do Processon. 4274/2017 que tem como 
e trata da homologação da classificação/resultado final doprocesso de 

seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/05/2017 a 30/06/2017 
O relator Paulo Edison de Lima apresentou parecer favorável ao 

em primeiro lugar: Lara Fabiana Dallabona; em segundo lugar: Valkyrie 
Viera Fabre; em terceiro lugar: Marcelo de Souza, e em quarto lugar: Maria Pilar Serbent

a conselheira Valkyrie Vieira Fabre comunicou que estava declinan
Em votação, o processo foi homologado por unanimidade

se do Processo n. 4261/2017 que tem como
e como assunto a homologação do resultado final da eleição de represent

discentes e técnicos universitários para o Colegiado Pleno do Departamento de Ciências 
Edital DG n. 03/2017. O relator Paulo Edison de Lima apresentou parecer 
resultado que elegeu como representantes técnicos universitários: 

(titular) e Paulo Edemar Barth (suplente), e como representantes discentes: Camila Adam 
Tene (suplente). Não havendo interessados em discutir, o pro

. Como terceiro item da pauta, o processo n. 
Marines Lucia Boff e como assunto a solicitação de abertura de processo 

seletivo para a área de química do Departamento de Engenharia Sanitária
apresentou parecer favorável. Em discussão, o processo o qual foi aprovado 
da Chefia do Departamento de Engenharia Sanitária, definiu

ser anexada a ata de aprovação no Colegiado Pleno do citado departamento assim que tal 
reunião ocorrer. Encerradas as discussões, o processo foi homologado por 

se do processo n. 3641/2016 que tem como interessada Priscila 
Natasha Kinas e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. O 

zo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 
discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como quinto item da pauta tratou
processo n. 18512/2015 que tem como interessado Sérgio Marian e como assunto a 

latório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
homologado por unanimidade. Como sexto item da pauta tratou-

interessado Marino Luiz Eyerkaufer e como assunto a homologação 
de relatório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por 

o sétimo item da pauta tratou-se do processo n. 18496/2015 que tem como 
interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues e como assunto a homologação de relatório 
final de Projeto de Extensão. A relatora Priscila Natasha Kinas apresentou parecer favorável. 

 Ata N. 003/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI – N. 003/2017 
, às quatorze horas e trinta 

minutos, no auditório do 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 

rdinária do Conselho de Centro do Centro de Educação 
Carlos Alberto Barth, com a 

Filipe Gonçalves,Geraldo 
Jaison Ademir Sevegnani, Marines Lucia Boff, 

Tiago Venturi,Valkyrie 
agradeceu a presença de todos, 

reunião anterior, a saber, 20/03/2017, foi 
Em seguida foram empossados os novos representantes discentes 

e Valmir Bertelli (suplente). 
tem como interessado 

homologação da classificação/resultado final doprocesso de 
seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/05/2017 a 30/06/2017 – 

ma apresentou parecer favorável ao 
em primeiro lugar: Lara Fabiana Dallabona; em segundo lugar: Valkyrie 

Viera Fabre; em terceiro lugar: Marcelo de Souza, e em quarto lugar: Maria Pilar Serbent. Em 
comunicou que estava declinando do pedido de 

o processo foi homologado por unanimidade. Como 
como interessado Diego 

homologação do resultado final da eleição de representantes 
discentes e técnicos universitários para o Colegiado Pleno do Departamento de Ciências 

ima apresentou parecer 
resultado que elegeu como representantes técnicos universitários: Tiago Venturi 

(titular) e Paulo Edemar Barth (suplente), e como representantes discentes: Camila Adam 
interessados em discutir, o processo foi 

processo n. 4259/2017 tem 
abertura de processo 

Sanitária. O relator Geraldo 
discussão, o processo o qual foi aprovado 

da Chefia do Departamento de Engenharia Sanitária, definiu-se que deverá 
ser anexada a ata de aprovação no Colegiado Pleno do citado departamento assim que tal 

processo foi homologado por unanimidade. Como 
se do processo n. 3641/2016 que tem como interessada Priscila 

Natasha Kinas e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. O 
zo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como quinto item da pauta tratou-se do 
processo n. 18512/2015 que tem como interessado Sérgio Marian e como assunto a 

latório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

-se do processo n. 
interessado Marino Luiz Eyerkaufer e como assunto a homologação 

de relatório final de Projeto de Extensão. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por 

se do processo n. 18496/2015 que tem como 
interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues e como assunto a homologação de relatório 

apresentou parecer favorável. 



 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como 49 
oitavo item da pauta tratou-se do processo n. 20270/2015 que tem como interessado Paolo 50 
Moser e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A rela51 
Priscila Nataha Kinas apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 52 
processo foi homologado por unanimidade. Como nono item da pauta tratou53 
2870/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como ass54 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 55 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 56 
homologado por unanimidade. Como décimo item da pauta tratou57 
12653/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnanie como assunto a 58 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 59 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 60 
homologado por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta tratou61 
12657/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a 62 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Helenne63 
Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 64 
discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo segundo item da pauta 65 
tratou-se do processo n. 18863/2015 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e 66 
como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Marines 67 
Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 68 
homologado por unanimidade. Como décimo terceiro item da pauta tratou69 
18979/2016 que tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari e como assunto a homologação 70 
de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Marines Lucia Boff 71 
processo para cumprimento de diligência72 
do Colegiado Pleno. Como décimo quarto item da pauta tratou73 
que tem como interessada Helenne74 
relatório final de Projeto de Extensão. O relator Paulo R75 
favorável. Após discussão, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo quinto 76 
item da pauta tratou-se do processo n. 18986/2015 que tem como interessada Maria Pilar 77 
Serbent e como assunto a homologação de relatóri78 
Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. 79 
por unanimidade. Como décimo sexto item da pauta tratou80 
tem como interessada Helenne 81 
– Edital “A Qualquer Tempo”. A relatora Caroline Sulzbach82 
favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. 83 
Como décimo sétimo item da pauta tratou84 
interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto Proposta Projeto de Extensão 85 
Qualquer Tempo”. A relatora Caroline Sulzbach86 
havendo interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo 87 
oitavo item da pauta tratou-se do processo n. 1959/2017 que tem como interessado Jaison 88 
Ademir Sevegnani e como assunto Proposta Projeto de Extensão 89 
A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 90 
em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo nono item da pauta 91 
tratou-se do processo n. 4583/2017 que tem como interessada Marines Lucia Boff e como 92 
assunto a Solicitação de Progressão docente para Adilson Vahldick, Carlos Alberto Barth, 93 
Jarbas Cleber Ferrari, Lara Fabiana Dallabona, Rogério Simõe94 
relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em d95 
processo foi aprovado por unanimidade. Como vigésimo item da pauta tratou96 
n. 2763/2017 que tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre97 
viagem de estudos. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favo98 

 

o havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como 
se do processo n. 20270/2015 que tem como interessado Paolo 

Moser e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A rela
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi homologado por unanimidade. Como nono item da pauta tratou
2870/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como ass
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
homologado por unanimidade. Como décimo item da pauta tratou
12653/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnanie como assunto a 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

do por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta tratou
12657/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Helenne

Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 
discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo segundo item da pauta 

se do processo n. 18863/2015 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e 
ssunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Marines 

Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
homologado por unanimidade. Como décimo terceiro item da pauta tratou
18979/2016 que tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari e como assunto a homologação 
de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Marines Lucia Boff comunicou que 
processo para cumprimento de diligência no Departamento de ESA onde solicitou cópia da Ata 

. Como décimo quarto item da pauta tratou-se do processo n. 18000/2015 
que tem como interessada Helenne Jungblut Geissler e como assunto a homologação de 
relatório final de Projeto de Extensão. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer 

, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo quinto 
se do processo n. 18986/2015 que tem como interessada Maria Pilar 

Serbent e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. O relator 
Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Após discussão, o processo foi homologado 
por unanimidade. Como décimo sexto item da pauta tratou-se do processo n. 1945/2017 que 

 Jungblut Geissler e como assunto Proposta Projeto de Extensão 
Edital “A Qualquer Tempo”. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. 
da pauta tratou-se do processo n. 1732/2017 que tem como 

interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto Proposta Projeto de Extensão 
Qualquer Tempo”. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não 

s em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo 
se do processo n. 1959/2017 que tem como interessado Jaison 

Ademir Sevegnani e como assunto Proposta Projeto de Extensão – Edital “A Qualquer Tempo”. 
Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 

em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo nono item da pauta 
se do processo n. 4583/2017 que tem como interessada Marines Lucia Boff e como 

unto a Solicitação de Progressão docente para Adilson Vahldick, Carlos Alberto Barth, 
Jarbas Cleber Ferrari, Lara Fabiana Dallabona, Rogério Simões e Valkyrie Vieira Fabre. O 
relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em d
processo foi aprovado por unanimidade. Como vigésimo item da pauta tratou
n. 2763/2017 que tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre e que trata de solicitação de 
viagem de estudos. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favo

 Ata N. 003/2017 

o havendo interessados em discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como 
se do processo n. 20270/2015 que tem como interessado Paolo 

Moser e como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 

processo foi homologado por unanimidade. Como nono item da pauta tratou-se do processo n. 
2870/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
homologado por unanimidade. Como décimo item da pauta tratou-se do processo n. 
12653/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnanie como assunto a 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Valkyrie Vieira Fabre 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

do por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta tratou-se do processo n. 
12657/2016 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto a 
homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Helenne Jungblut Geissler 

Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 
discutir, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo segundo item da pauta 

se do processo n. 18863/2015 que tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e 
ssunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão. A relatora Marines 

Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
homologado por unanimidade. Como décimo terceiro item da pauta tratou-se do processo n. 
18979/2016 que tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari e como assunto a homologação 

comunicou que baixou o 
nde solicitou cópia da Ata 

se do processo n. 18000/2015 
Geissler e como assunto a homologação de 

oberto Farah apresentou parecer 
, o processo foi homologado por unanimidade. Como décimo quinto 

se do processo n. 18986/2015 que tem como interessada Maria Pilar 
o final de Projeto de Extensão. O relator 

, o processo foi homologado 
se do processo n. 1945/2017 que 

Geissler e como assunto Proposta Projeto de Extensão 
Pletsch apresentou parecer 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. 
se do processo n. 1732/2017 que tem como 

interessado Jaison Ademir Sevegnani e como assunto Proposta Projeto de Extensão – Edital “A 
Pletsch apresentou parecer favorável. Não 

s em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo 
se do processo n. 1959/2017 que tem como interessado Jaison 

Edital “A Qualquer Tempo”. 
Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados 

em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Como décimo nono item da pauta 
se do processo n. 4583/2017 que tem como interessada Marines Lucia Boff e como 

unto a Solicitação de Progressão docente para Adilson Vahldick, Carlos Alberto Barth, 
e Valkyrie Vieira Fabre. O 

relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 
processo foi aprovado por unanimidade. Como vigésimo item da pauta tratou-se do processo 

trata de solicitação de 
viagem de estudos. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Não havendo 



 

interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade.99 
no momento das Comunicações Pessoais, o Diretor 100 
do novo prédio do CEAVI, informando101 
constatado algumas irregularidade102 
comunicações necessárias à empresa responsável, mas esta103 
Inclusive, foi redigido um ofício solicitando 104 
que a situação seja resolvida com apoio da Secretaria de Obras, mas o engenheiro 105 
recusou-se a receber, tendo sido 106 
testemunhas. Exposta a situação, o 107 
canteiro de obras para conversar com o engenh108 
seguindo as normas definidas para a referida 109 
sejam realizadas as adequações devidas, se reportará à Reitoria e Procuradoria Jurídica da 110 
UDESC para que, orientem quanto às medidas a serem tomadas, e,111 
suspendida a obra, isso com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade 112 
da UDESC Ibirama.E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, 113 
eu Renan Thiago Campestrini lavrei114 
presentes. 115 
PRESENTES: 116 
Carlos Alberto Barth:____________________117 
Caroline Sulzbach Pletsch: ______________________________118 
Filipe Gonçalves: _____________________________________________________________119 
Geraldo Menegazzo Varela:_____________________________________________________120 
Helenne Junglblut Geissler:_____________________________________________________121 
Jaison Ademir Sevegnani: ______________________________________________________122 
Marines Lucia Boff: ______________123 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________124 
Paulo Roberto Farah: ______________________________________________________125 
Priscila Natasha Kinas: ______________________________________________________126 
Tiago Venturi:__________________________________________________________127 
Valkyrie Vieira Fabre: _____________________________________________________128 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: 129 

 

interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Encerrando a reunião, 
momento das Comunicações Pessoais, o Diretor Geral expôs a situação atual da construção 

informando que o Fiscal da Obra, Sr. Paulo Furtado, após ter 
constatado algumas irregularidades na estrutura de pré-moldado e em uma laje, efetuou as 

à empresa responsável, mas esta continuou montando a estrutura. 
fício solicitando a suspensão da montagem dos 

que a situação seja resolvida com apoio da Secretaria de Obras, mas o engenheiro 
se a receber, tendo sido o ofício entregue com o acompanhamento de 

testemunhas. Exposta a situação, o Diretor Geral comunicou que após esta reunião irá até o 
para conversar com o engenheiro para que faça as devidas 

guindo as normas definidas para a referida laje e estrutura de pré-moldados.
realizadas as adequações devidas, se reportará à Reitoria e Procuradoria Jurídica da 

UDESC para que, orientem quanto às medidas a serem tomadas, e, sendo necessário
suspendida a obra, isso com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, 
u Renan Thiago Campestrini lavrei a presente Ata, que foi assinada por mim e por todos os 

_________________________________________________
___________________________________________________

Filipe Gonçalves: _____________________________________________________________
Varela:_____________________________________________________

Geissler:_____________________________________________________
Sevegnani: ______________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

: ______________________________________________________
______________________________________________________

Tiago Venturi:__________________________________________________________
ieira Fabre: _____________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 Ata N. 003/2017 

ncerrando a reunião, já 
Geral expôs a situação atual da construção 

ra, Sr. Paulo Furtado, após ter 
moldado e em uma laje, efetuou as 

continuou montando a estrutura. 
montagem dos pré-moldados até 

que a situação seja resolvida com apoio da Secretaria de Obras, mas o engenheiro da empresa 
ue com o acompanhamento de duas 

tor Geral comunicou que após esta reunião irá até o 
eiro para que faça as devidas adequações 

moldados. E, caso não 
realizadas as adequações devidas, se reportará à Reitoria e Procuradoria Jurídica da 

sendo necessário, seja 
suspendida a obra, isso com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade do futuro prédio 

E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, 
assinada por mim e por todos os 

______________________________________  
________________________ 

Filipe Gonçalves: _____________________________________________________________ 
Varela:_____________________________________________________ 

Geissler:_____________________________________________________ 
Sevegnani: ______________________________________________________ 

______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Tiago Venturi:_______________________________________________________________ 
ieira Fabre: __________________________________________________________ 

____________________________________. 


