
 

ATA DA REUNIÃO EXTRA

Aos trinta e um dias do mês de 1 
minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na Rua 2 
Doutor Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, 3 
Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve início a reunião 4 
Centro do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do 5 
Diretor Geral, Carlos Alberto Barth6 
Sulzbach Pletsch, Filipe Gonçalves, Helenne Jungblut Geissler, 7 
Leonir Lunelli, Marcelo de Souza, 8 
de Lima, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas e9 
Presidente deste Conselho 10 
do dia. No expediente, o relator Marcelo de Souza solicitou a retirada de pauta do 11 
Processo n. 7008/2017 que tem como interessada Priscila Natasha Kinas e como 12 
assunto: Solicitação de abertura de Processo Seletivo13 
Justificou que diligenciou o processo com solicitação de parecer jurídico da PROJUR, 14 
contudo não obteve a devolutiva do processo até o presente momento. Colocada15 
votação, foi aprovada por unanimidade a retirada de pauta do 16 
seguir, iniciando a ordem do dia17 
Lara Fabiana Dallabona e trata da Solicitação de abertura de Processo Seletivo18 
áreas de Contabilidade, Psicologia do Trabalho e Organizacional19 
Natasha Kinas apresentou parecer 20 
processo foi aprovado por unanimidade21 
7002/2017, tendo como interessado Marcelo de Souza e como assunto a Solicitação d22 
abertura de Processo Seletivo para as áreas de Ciência da Computação, Engenharia de 23 
Software e Linguagens de Programação. 24 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 25 
unanimidade. Como terceiro 26 
como interessada Priscila Natasha Kinas e trata da27 
Seletivo para as áreas de Tratamento de Águas de Abastecimento e28 
relator Marcelo de Souza apresentou parecer desfavorável à abertura de processo 29 
seletivo para as disciplinas de Saneamento de Pequenas 30 
Abastecimento, e apresentou parecer favorável à abertura de processo seletivo para as 31 
disciplinas de Saneamento Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de 32 
Abastecimento. Após discussão o parecer do relator foi aprovado por unanimidade33 
aprovando apenas a abertura de34 
Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de Abastecimento35 
que o quarto item da ordem do dia foi retirado da36 
para as Comunicações Pessoais37 
nova suplente, a Sra. Marineusa38 
aposentou. Em seguida o 39 
do CONCEAVI. E, nada mais 40 
eu Renan Thiago Campestrini lavrei41 
os presentes. 42 
PRESENTES: 43 
Carlos Alberto Barth: _________________________________________________44 
Caroline Sulzbach Pletsch: _____45 
Filipe Gonçalves: _________________________________________________46 

 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 
N. 005/2017 

dias do mês de maio 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 extraordinária do Conselho de 
Centro do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do 

Carlos Alberto Barth, com a presença dos seguintes conselheiros: 
Filipe Gonçalves, Helenne Jungblut Geissler, Lara Fabiana Dallabona,

Marcelo de Souza, Marines Lucia Boff, Marineusa Schroeder
o Farah, Priscila Natasha Kinas e Tiago Venturi

ste Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos 
o relator Marcelo de Souza solicitou a retirada de pauta do 

7008/2017 que tem como interessada Priscila Natasha Kinas e como 
abertura de Processo Seletivo para a área de Saúde Pública

Justificou que diligenciou o processo com solicitação de parecer jurídico da PROJUR, 
devolutiva do processo até o presente momento. Colocada

votação, foi aprovada por unanimidade a retirada de pauta do mencionado 
a ordem do dia, o Processo n. 6997/2017 que tem como interessada 

Lara Fabiana Dallabona e trata da Solicitação de abertura de Processo Seletivo
áreas de Contabilidade, Psicologia do Trabalho e Organizacional

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 
por unanimidade. Como segundo item da pauta, o 

7002/2017, tendo como interessado Marcelo de Souza e como assunto a Solicitação d
abertura de Processo Seletivo para as áreas de Ciência da Computação, Engenharia de 
Software e Linguagens de Programação. A relatora Lara Fabiana Dallabona

r favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
terceiro item da pauta tratou-se do Processo n. 

riscila Natasha Kinas e trata da Solicitação de abertura de Processo 
vo para as áreas de Tratamento de Águas de Abastecimento e

relator Marcelo de Souza apresentou parecer desfavorável à abertura de processo 
seletivo para as disciplinas de Saneamento de Pequenas Comunidades

sentou parecer favorável à abertura de processo seletivo para as 
disciplinas de Saneamento Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de 
Abastecimento. Após discussão o parecer do relator foi aprovado por unanimidade
aprovando apenas a abertura de processos seletivos para as disciplinas de 
Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de Abastecimento

da ordem do dia foi retirado da pauta durante o expediente
as Comunicações Pessoais. O conselheiro Leonir Lunelli fez a apresentação da sua 

Marineusa Schroeder, haja vista que a Sra. Margarida
seguida o Presidente deste conselho deu as boas vin

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 

_________________________________________________
line Sulzbach Pletsch: _________________________________________

_________________________________________________
 Ata N. 005/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI –             

, 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, 

ordinária do Conselho de 
Centro do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do 

com a presença dos seguintes conselheiros: Caroline 
Lara Fabiana Dallabona, 
Schroeder, Paulo Edison 

Tiago Venturi. Com a palavra o 
agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos 

o relator Marcelo de Souza solicitou a retirada de pauta do 
7008/2017 que tem como interessada Priscila Natasha Kinas e como 

para a área de Saúde Pública. 
Justificou que diligenciou o processo com solicitação de parecer jurídico da PROJUR, 

devolutiva do processo até o presente momento. Colocada em 
mencionado processo. A 

6997/2017 que tem como interessada 
Lara Fabiana Dallabona e trata da Solicitação de abertura de Processo Seletivo para as 
áreas de Contabilidade, Psicologia do Trabalho e Organizacional. A relatora Priscila 

interessados em discutir, o 
item da pauta, o Processo n. 

7002/2017, tendo como interessado Marcelo de Souza e como assunto a Solicitação de 
abertura de Processo Seletivo para as áreas de Ciência da Computação, Engenharia de 

A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou 
r favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi aprovado por 

rocesso n. 7006/2017 que tem 
e abertura de Processo 

vo para as áreas de Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias. O 
relator Marcelo de Souza apresentou parecer desfavorável à abertura de processo 

Comunidades e Sistemas de 
sentou parecer favorável à abertura de processo seletivo para as 

disciplinas de Saneamento Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de 
Abastecimento. Após discussão o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 

processos seletivos para as disciplinas de Saneamento 
Aplicado a Casos Específicos e Tratamento de Águas de Abastecimento. Considerando 

pauta durante o expediente, passou-se 
O conselheiro Leonir Lunelli fez a apresentação da sua 

que a Sra. Margarida Filagrana se 
conselho deu as boas vindas à nova membro 

havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da qual, 
assinada por mim e por todos 

______________________________________________________ 
_________________ 

_________________________________________________________ 



 

Helenne Jungblut Geissler: 47 
Lara Fabiana Dallabona:_________________________________________________48 
Leonir Lunelli:______________49 
Marcelo de Souza: _________________________________________________50 
Marines Lucia Boff: ________________________________51 
Marineusa Schroeder: _________________________________________________52 
Paulo Edison de Lima: _________________________________________________53 
Paulo Roberto Farah: _________________________________________________54 
Priscila Natasha Kinas: _________________________________________________55 
Tiago Venturi: _______________________56 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______57 

 

Helenne Jungblut Geissler: _________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

: __________________________________________________________
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______________________________________

 Ata N. 005/2017 

_________________________________________________ 
____________________________________________________ 

______________________________________________ 
________________________________________________________ 

_______________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 
____________________________________________________ 

_______________________________ 
____________________________.  


