
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata n. 004/2016. Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas 2 
no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua Doutor Getúlio 3 
Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, bairro Bela Vista, Ibirama, Estado de Santa 4 
Catarina, teve início a reunião ordinária 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, Osvaldo André Furlaneto 8 
Rodrigues, Rebeca Schnitzer de Lima, Ana Paula Corrêa Wendhausen e Leonir Lunelli. Com 9 
a palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. 10 
A ata da reunião anterior, a saber, 31/03/2016 foi aprovada por unanimidade. Não havendo 11 
expediente, passou-se para a ordem do dia. Como primeiro item da pauta, o Processo n. 12 
4030/2016 trata da homologação da data para colação de grau dos concluintes dos cursos de 13 
graduação da UDESC, campus Ibirama, semestre 2016/1, tendo como interessada Fanni 14 
Wippel. A relatora Rebeca Schnitzer de Lima apresentou parecer favorável. Não havendo 15 
interessados em discutir o processo, foi homologada por unanimidade a data de 29 de julho de 16 
2016 para a formatura. Como segundo item da pauta, o Processo n. 2540/2016 tem como 17 
assunto a homologação do ad referendum que aprovou a solicitação de afastamento com ônus 18 
limitado para participação em evento no exterior no período de 17 a 23 de abril de 2016, 19 
tendo como interessado Gean Paulo Michel. O relator Sérgio Marian apresentou parecer 20 
favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade 21 
o referido ad referendum. Como terceiro item da pauta, o Processo n. 5446/2016 trata da 22 
homologação dos requerimentos de progressão, tendo como interessados: Dario Nolli, 23 
Fernando dos Santos, Geraldo Menegazzo Varela, Heros Horst, Jaison Ademir Sevegnani, 24 
Marines Lucia Boff, Pablo Schoefel, Sérgio Marian e Vanderlei dos Santos. O relator Carlos 25 
Alberto Barth apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, 26 
foi homologado por maioria. Como quarto item da pauta, o Processo n. 1527/2016 tem como 27 
assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, tendo como interessada 28 
Priscila Nataha Kinas. Devido ausência da relatora Ilda Valentim, mas que havia entregado 29 
seu parecer previamente à Secretaria do CONCEAVI, o relato foi lido pelo do Secretário 30 
deste Conselho, Renan Thiago Campestrini. A relatora apresentou parecer favorável. Não 31 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como quinto 32 
item da pauta, o Processo n. 1014/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de 33 
Projeto de Extensão, tendo como interessado Eduardo Bello Rodrigues. Devido ausência da 34 
relatoria, mas havia entregado seu parecer previamente à Secretaria do CONCEAVI, o relato 35 
foi lido pelo do Secretário deste Conselho. A relatora apresentou parecer favorável. Não 36 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como sexto 37 
item da pauta, o Processo n. 681/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de 38 
Projeto de Extensão, tendo como interessada Helenne Jungblut Geissler. Devido ausência da 39 
relatoria, mas que havia entregado previamente seu parecer à Secretaria do CONCEAVI, o 40 
relato foi lido pelo do Secretário deste Conselho. A relatora apresentou parecer favorável. Não 41 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como sétimo 42 
item da pauta, o Processo n. 813/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de 43 
Projeto de Extensão, tendo como interessado Jarbas Cleber Ferrari. Devido ausência da 44 
relatoria, mas que havia entregado previamente seu parecer à Secretaria do CONCEAVI, o 45 
relato foi lido pelo do Secretário deste Conselho. A relatora apresentou parecer favorável. Não 46 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como oitavo 47 
item da pauta, o Processo n. 1727/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de 48 
Projeto de Extensão, tendo como interessado Sérgio Marian. O relator Geraldo Menegazzo 49 
Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 50 



homologado por maioria. Como nono item da pauta, o Processo n. 1752/2016 tem como 51 
assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, tendo como interessada 52 
Valkyrie Vieira Fabre. O relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. 53 
Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como 54 
décimo item da pauta, o Processo n. 3600/2016 tem como assunto a homologação de relatório 55 
final de Projeto de Extensão, tendo como interessada Ilda Valentim. O relator Geraldo 56 
Menegazzo Varela apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 57 
processo, foi homologado por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta, o Processo 58 
n. 3459/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, 59 
tendo como interessada Marilei Kroetz. O relator Geraldo Menegazzo Varela apresentou 60 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por 61 
unanimidade. Como décimo segundo item da pauta, o Processo n. 1084/2016 tem como 62 
assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, tendo como interessado 63 
Jaison Ademir Sevegnani. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. 64 
Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como 65 
décimo terceiro item da pauta, o Processo n. 2043/2016 tem como assunto a homologação de 66 
relatório final de Projeto de Extensão, tendo como interessado Osvaldo André Furlaneto 67 
Rodrigues. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não havendo 68 
interessados em discutir o processo, foi homologado por maioria. Como décimo quarto item 69 
da pauta, o Processo n. 1836/2016 tem como assunto a homologação de relatório final de 70 
Projeto de Extensão, tendo como interessado Paolo Moser. A relatora Lara Fabiana Dallabona 71 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 72 
homologado por unanimidade. Como décimo quinto item da pauta, o Processo n. 10143/2015 73 
tem como assunto a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, tendo como 74 
interessado Jaison Ademir Sevegnani. A relatora Ana Paula Corrêa Wendhausen apresentou 75 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por 76 
unanimidade. Como décimo sexto item da pauta, o Processo n. 7595/2015 tem como assunto 77 
a homologação de relatório final de Projeto de Extensão, tendo como interessado Jaison 78 
Ademir Sevegnani. A relatora Ana Paula Corrêa Wendhausen apresentou parecer favorável. 79 
Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como 80 
décimo sétimo item da pauta, o Processo n. 2870/2016 tem como assunto a Proposta de 81 
Projeto de Extensão – Edital “A Qualquer Tempo”, tendo como interessado Jaison Ademir 82 
Sevegnani. A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo 83 
interessados em discutir o processo, foi aprovado por unanimidade. Como décimo oitavo item 84 
da pauta, o Processo n. 3641/2016 tem como assunto a Proposta de Projeto de Extensão – 85 
Edital “A Qualquer Tempo”, tendo como interessada Priscila Natasha Kinas. A relatora 86 
Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 87 
processo, foi aprovado por unanimidade. Como décimo nono item da pauta, o Processo n. 88 
4765/2016 tem como assunto a solicitação de visita técnica, tendo como interessada Maria 89 
Pilar Serbent. A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Aberta a discussão 90 
a conselheira Ana Paula Corrêa Wendhausen salientou que, como o orçamento está limitado 91 
por questões de custos, o processo poderá ser aprovado mas pode ser que não venha a ser 92 
executado. Não havendo mais interessados em discutir o processo, o colegiado, levando em 93 
consideração as observações apresentadas, aprovou o processo por unanimidade. Como 94 
vigésimo item da pauta, o Processo n. 5810/2016 tem como assunto a solicitação de visita 95 
técnica, tendo como interessada Valkyrie Vieira Fabre. A relatora Marines Lucia Boff 96 
apresentou parecer favorável. Aberta a discussão a conselheira Ana Paula Corrêa 97 
Wendhausen informou que a van do CEAVI não poderá ser utilizada para conduzir os alunos 98 
visto que a mesma está com autorização do DETER vencida. Salientou que como a visita 99 
técnica proposta tem caráter de participação em evento, a mesma poderá ocorrer por meio de 100 



videoconferência. Como no processo anterior, em função do orçamento que está limitado por 101 
questões de custos, o processo poderá ser aprovado, mas pode ser que não venha a ser 102 
executado. Não havendo mais interessados em discutir o processo, o colegiado, levando em 103 
consideração as observações apontadas, aprovou o processo por maioria. Como vigésimo 104 
primeiro item da pauta, o Processo n. 1059/2016 tem como assunto a solicitação de 105 
afastamento com ônus limitado para participação em evento no exterior no período de 19 a 23 106 
de junho de 2016, tendo como interessada Helenne Jungblut Geissler. O relator Sérgio Marian 107 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi aprovado 108 
por unanimidade. Como vigésimo segundo item da pauta, o Processo n. 5262/2016 tem como 109 
assunto a solicitação de participação em evento técnico-científico, tendo como interessada 110 
Lara Fabiana Dalabona. A relatora Ana Paula Corrêa Wendhausen apresentou parecer 111 
favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi aprovado por maioria. Como 112 
vigésimo terceiro item da pauta, o Processo n. 24438/2015 tem como assunto a solicitação de 113 
cancelamento de licença-prêmio tendo como interessada Ilda Valentim. O relator Paulo 114 
Edison de Lima apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 115 
processo, foi aprovado por unanimidade. Como vigésimo quarto item da pauta, o Processo n. 116 
4213/2016 tem como assunto a proposta de ajuste curricular do Projeto Pedagógico do Curso 117 
de Engenharia de Software, tendo mo interessado Geraldo Menegazzo Varela. O relator 118 
Carlos Alberto Barth apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 119 
processo, foi aprovado por unanimidade. Por fim, passou-se para as comunicações pessoais. O 120 
presidente deste Conselho agradeceu a colaboração dos membros que estão encerrando os 121 
seus mandatos. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu 122 
Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os 123 
presentes.  124 
PRESENTES: 125 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 126 
Marines Lucia Boff: __________________________________________________________ 127 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 128 
Geraldo Menegazzo Varela:____________________________________________________ 129 
Lara Fabiana Dallabona:_______________________________________________________ 130 
Sérgio Marian:_______________________________________________________________ 131 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues______________________________________________ 132 
Rebeca Schnitzer de Lima:_____________________________________________________ 133 
Ana Paula Corrêa Wendhausen:_________________________________________________ 134 
Leonir Lunelli:_______________________________________________________________ 135 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  136 


