
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 008/2016. Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze 2 
horas e trinta minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do 3 
Itajaí, na Rua Doutor Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro 4 
Bela Vista, Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve início a reunião ordinária do Conselho 5 
de Centro do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do 6 
Diretor Geral, Carlos Alberto Barth, com a presença dos seguintes conselheiros: Marines 7 
Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, Geraldo Menegazzo Varela, Lara Fabiana Dallabona, 8 
Priscila Natasha Kinas, Helenne Jungblut Geissler, Caroline Sulzbach Pletsch, Paulo 9 
Roberto Farah, Jaison Ademir Sevegnani, Rodrigo Diego Piva e Leonir Lunelli. Com a 10 
palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos, deu as boas vindas ao novo 11 
Diretor de Pesquisa e Pós-graduação, Fernando Scheeffer, iniciando assim os trabalhos 12 
do dia. A ata da reunião anterior, a saber, 24/06/2016 foi aprovada por unanimidade. No 13 
expediente, o Presidente deste Conselho deu posse à nova conselheira, Priscila Natasha 14 
Kinas como representante da Chefia do Departamento de Engenharia Sanitária, tendo 15 
sido eleita para o cargo pelo Edital n. 004/2016. Também no expediente, a relatora 16 
Marines Lucia Boff solicitou retirada de pauta dos seus respectivos processos: n. 17 
12424/2016, n. 10330/2016, n. 630/2016, n. 10179/2016 e n. 9810/2016. Justificou 18 
que com relação ao Processo n. 12424/2016, que trata da homologação do resultado do 19 
Edital n. 005/2016 - PRODIP, a candidata Valkyrie Vieira Fabre apresentou recurso 20 
solicitando a revisão do resultado. Quanto aos demais processos, nos quais são 21 
interessados: Paulo Roberto da Cunha, Luciano André Deitos Koslowski, Sérgio Marian e 22 
Valkyrie Vieira Fabre respectivamente, justificou que, por tratarem de pedidos de 23 
participação em evento pelo mesmo edital, devem também ser retirados de pauta para 24 
aguardar a análise do recurso. Colocadas em discussão, foram aprovadas por 25 
unanimidade as exclusões de pauta. Ainda no expediente, o Presidente deste Conselho 26 
solicitou inclusão de pauta do Processo n. 12485/2016, tendo como interessada Valkyrie 27 
Vieira Fabre e como objeto o recurso ao resultado do Edital n. 005 - PRODIP. Colocada 28 
em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão em pauta. Passando para a ordem 29 
do dia e como primeiro item da pauta, tratou-se do Processo n. 11193/2016 que tem 30 
como interessado Lucas Küster Moraes e que trata da homologação das datas de outorga 31 
de grau dos cursos de graduação da UDESC de Ibirama – semestres 2016/2 e 2017/1. A 32 
relatora Priscila Natasha Kinas, apresentou parecer favorável à homologação das datas 33 
de 19/02/2017 e 28/07/2017. Em discussão o conselheiro Paulo Edison de Lima informou 34 
que a primeira data sugerida cairá em um domingo, dia este pouco comum e apropriado 35 
para uma formatura. Por unanimidade o colegiado decidiu diligenciar o processo 36 
solicitando esclarecimentos acerca da data em questão. Como segundo item da pauta, 37 
tratou-se do Processo n. 7243/2016 tem como interessada Eliane Bueno e trata de 38 
solicitação de remoção da Reitoria para o CEAVI. A relatora Priscila Natasha Kinas 39 
apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 40 
aprovado por unanimidade. Como terceiro item da pauta, o Processo n. 11625/2016 tem 41 
como interessado Geraldo Menegazzo Varela e como assunto o credenciamento do 42 
docente Maciel Hogenn para lecionar disciplinas na UDESC. O relator Jaison Ademir 43 
Sevegnani apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 44 
processo, foi homologado por unanimidade. Como quarto item da pauta, o Processo n. 45 
11624/2016 tem como interessado Geraldo Menegazzo Varela e como assunto o 46 
credenciamento do docente Ademar Pefoll Junior para lecionar disciplinas na UDESC. O 47 
relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer favorável. Não havendo 48 
interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como quinto item 49 
da pauta, o Processo n. 11684/2016 tem como interessado Geraldo Menegazzo Varela e 50 
como assunto o credenciamento do docente Márcio José Mantau para lecionar disciplinas 51 
na UDESC. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer favorável. Não 52 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como 53 
sexto item da pauta, o Processo n. 11623/2016 tem como interessado Geraldo 54 
Menegazzo Varela e como assunto o credenciamento do docente Paulo Roberto Farah 55 
para lecionar disciplinas na UDESC. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou 56 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por 57 



maioria. Como sétimo item da pauta, o Processo n. 11620/2016 tem como interessado 58 
Geraldo Menegazzo Varela e como assunto o credenciamento do docente Marcelo de 59 
Souza para lecionar disciplinas na UDESC. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou 60 
parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por 61 
unanimidade. Como oitavo item da pauta, o Processo n. 12279/2016 tem como 62 
interessado Willian Jucelio Goetten e trata do seu credenciamento para lecionar 63 
disciplinas na UDESC. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer favorável. 64 
Não havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. 65 
Como nono item da pauta, o Processo n. 12277/2016 tem como interessada Suyanne 66 
Angie Lunelli Bachmann e trata do seu credenciamento para lecionar disciplinas na 67 
UDESC. O relator Jaison Ademir Sevegnani apresentou parecer favorável. Não havendo 68 
interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Como décimo 69 
item da pauta, o Processo n. 10622/2016 tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre e 70 
como assunto solicitação de usufruto de licença-prêmio no período de 13/10/2016 a 71 
27/10/2016. O relator Tiago Venturi emitiu parecer favorável que foi lido pelo seu 72 
suplente Rodrigo Diego Piva. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 73 
aprovado por unanimidade. Como décimo primeiro item da pauta, o Processo n. 74 
11342/2016 tem como interessada Ilda Valentim e como assunto solicitação de usufruto 75 
de licença-prêmio no período de 13/10/2016 a 27/10/2016. O relator Tiago Venturi 76 
emitiu parecer favorável que foi lido pelo seu suplente Rodrigo Diego Piva. Não havendo 77 
interessados em discutir o processo, foi aprovado por unanimidade. Como décimo 78 
segundo item da pauta, o Processo n. 8912/2016 tem como interessado Paulo Roberto 79 
Farah e como assunto homologação de ad referendum que aprovou a sua participação 80 
em evento técnico-científico por meio do Programa de Apoio à Divulgação da Produção 81 
Intelectual - PRODIP. A relatora Marines Lucia Boff emitiu parecer favorável. Não 82 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Os itens 83 
13, 14, 15, 16 e 17 foram retirados da pauta conforme votação durante o expediente 84 
desta reunião. Passando para décimo oitavo item da pauta, o Processo n. 12338/2016 85 
tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre e assunto a homologação do ad referendum 86 
que aprovou a proposta de nova resolução que regulamenta o Estágio Obrigatório e Não 87 
Obrigatório do CEAVI. A relatora Valkyrie Vieira Fabre apresentou parecer favorável que 88 
foi lido pela sua suplente Lara Fabiana Dallabona. Não havendo interessados em discutir 89 
o processo, foi homologado por unanimidade. Ao final tratou-se da inclusão em pauta do  90 
Processo n. 12485/2016, tendo como interessada Valkyrie Vieira Fabre e como assunto 91 
recurso ao resultado do Edital n. 005 – PRODIP. Foi lida a argumentação da impetrante 92 
que alegou falha no Sistema Sapi, sistema este utilizado para o ranqueamento dos 93 
candidatos inscritos. O relator Carlos Alberto Barth apresentou relato acatando o recurso 94 
e diligenciando o processo de modo a aguardar o laudo da Pró-Reitoria de Pesquisa e 95 
Pós-Graduação acerca do funcionamento do referido sistema. Passou-se para as 96 
comunicações. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da 97 
qual, eu Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, que será assinada por mim e 98 
por todos os presentes. 99 
PRESENTES: 100 
Carlos Alberto Barth:______________________________________________________ 101 
Marines Lucia Boff:_______________________________________________________ 102 
Paulo Edison de Lima:_____________________________________________________ 103 
Geraldo Menegazzo Varela:_________________________________________________ 104 
Lara Fabiana Dallabona:____________________________________________________ 105 
Priscila Natasha Kinas:_____________________________________________________ 106 
Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________ 107 
Caroline Sulzbach Pletsch: _________________________________________________ 108 
Paulo Roberto Farah: ______________________________________________________ 109 
Jaison Ademir Seveganani: _________________________________________________ 110 
Rodrigo Diego Piva:_______________________________________________________ 111 
Leonir Lunelli:___________________________________________________________ 112 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______________________________________.  113 


