
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS
Aos dezessete 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 ordinária do Conselho de Centro do Centro de Educação4 
Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor 5 
presença dos seguintes conselheiros: 6 
Jungblut Geissler, Lara Fabiana Dallabona, 7 
Schroeder Coelho, Paulo Edison de Lima8 
Com a palavra o Presidente deste Conselho 9 
trabalhos do dia. A ata da 10 
unanimidade. Durante a sessão de11 
inclusão em pauta do Processo n. 11642/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 12 
e como assunto a solicitação de homologação da Portaria Interna 13 
11/08/2017, que designa servidore14 
Professores Efetivos lotados no CEAVI. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 15 
referida inclusão de pauta. Seguidamente, o conselheiro Paulo Roberto Farah solicitou a 16 
inclusão em pauta do Processo n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 17 
e como assunto a solicitação de homologação da Portaria Interna 18 
11/08/2017, que altera a Portaria n. 038/2015, que designou a Comissão Interdepartamental 19 
de Progressão Docente do CEAVI. 20 
referida inclusão de pauta. Continuando com o expediente, a conselheira Caroline Sulzbach 21 
Pletsch solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 10152/2017, que tem como interessada 22 
Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa intitulado 23 
“Biodeterioração de bens culturais no meio urbano e rural”. Colocada em votação, foi aprovada 24 
por unanimidade a referida inclusão de pauta25 
Conselho, Carlos Alberto Barth, solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 11143/2017, que 26 
tem como interessado Paulo Sérgio Furtado e como assunto a solicitação de remoção a pedido 27 
do servidor. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade28 
Iniciando a ordem do dia, tratou29 
tem como interessado Marcelo de Souza30 
docentes: Rubens Staloch para a disciplina 31 
a disciplina de Ética, Computador e Sociedade;32 
Métodos Quantitativos e Probabilidade e 33 
grade do Curso de Engenharia de Software.34 
favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 35 
sido aprovado por unanimidade. 36 
como interessado Diego Rafael Stüpp37 
docente Douglas Fernando Tamanini38 
Internacional. O parecer favorável 39 
Tiago Venturi. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 40 
tendo sido aprovado por unanimidade. 41 
8530/2017 que tem como interessado Sérgio Marian e como assunto o 42 
de Pós Graduação Latu Sensu em Controladoria e Finanças, turma 2015. O relator Marcelo de 43 
Souza apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 44 
colocado em votação tendo sido aprovado por unanimid45 
tratou-se do Processo n. 1073246 
assunto a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não 47 
da UDESC Ibirama. O parecer favorável do 48 

 

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

o 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, Diego Rafael Stüpp, 
Jungblut Geissler, Lara Fabiana Dallabona, Marcelo de Souza, Marines Lucia Boff

Paulo Edison de Lima, Paulo Roberto Farah, Valmir Bertelli
Presidente deste Conselho agradeceu a presença de todos, iniciando assim os 

 reunião anterior, a saber, 17/07/2017
a sessão de expediente, o conselheiro Paulo Roberto Farah solicitou a 

inclusão em pauta do Processo n. 11642/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 
e como assunto a solicitação de homologação da Portaria Interna – DG n. 041/2017, de 
11/08/2017, que designa servidores para comporem a comissão de Estágio Probatório dos 
Professores Efetivos lotados no CEAVI. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 

Seguidamente, o conselheiro Paulo Roberto Farah solicitou a 
cesso n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 

e como assunto a solicitação de homologação da Portaria Interna – DG n. 04
altera a Portaria n. 038/2015, que designou a Comissão Interdepartamental 

Docente do CEAVI. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Continuando com o expediente, a conselheira Caroline Sulzbach 

Pletsch solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 10152/2017, que tem como interessada 
Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa intitulado 
“Biodeterioração de bens culturais no meio urbano e rural”. Colocada em votação, foi aprovada 
por unanimidade a referida inclusão de pauta. Ainda no expediente, o Preside
Conselho, Carlos Alberto Barth, solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 11143/2017, que 
tem como interessado Paulo Sérgio Furtado e como assunto a solicitação de remoção a pedido 
do servidor. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a referida inclusão de pauta

a ordem do dia, tratou-se do primeiro item da pauta, o Processo 
Marcelo de Souza e como assunto a solicitação de 

para a disciplina de Engenharia Econômica; Fernando Scheeffer
omputador e Sociedade; e Dinorá Baldo de Fáveri para 

Métodos Quantitativos e Probabilidade e Estatística, todas estas disciplinas pertencentes à 
genharia de Software. O relator Diego Rafael Stüpp

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 
sido aprovado por unanimidade. Como segundo item da pauta, o Processo n. 

Diego Rafael Stüpp e como assunto solicitação de 
Douglas Fernando Tamanini para a disciplina de Contabilidade I

favorável da relatora Priscila Natasha Kinas foi lido pelo 
Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 

tendo sido aprovado por unanimidade. Como terceiro item da pauta tratou
que tem como interessado Sérgio Marian e como assunto o relatório final do Curso 

em Controladoria e Finanças, turma 2015. O relator Marcelo de 
Souza apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 
colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Como quarto

10732/2017 que tem como interessada Marines Lucia Boff
a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não 

parecer favorável do relator Jaison Ademir Sevegnani 
 Ata n. 008/2017 

ELHO DE CENTRO DO CEAVI – N. 008/2017 
atorze horas e trinta 

o 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 

Carlos Alberto Barth, com a 
Diego Rafael Stüpp, Helenne 

ines Lucia Boff, Marineusa 
, Paulo Roberto Farah, Valmir Bertelli e Tiago Venturi. 

agradeceu a presença de todos, iniciando assim os 
/2017, foi aprovada por 

o conselheiro Paulo Roberto Farah solicitou a 
inclusão em pauta do Processo n. 11642/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 

DG n. 041/2017, de 
s para comporem a comissão de Estágio Probatório dos 

Professores Efetivos lotados no CEAVI. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Seguidamente, o conselheiro Paulo Roberto Farah solicitou a 

cesso n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth 
DG n. 042/2017, de 

altera a Portaria n. 038/2015, que designou a Comissão Interdepartamental 
Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 

Continuando com o expediente, a conselheira Caroline Sulzbach 
Pletsch solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 10152/2017, que tem como interessada 
Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa intitulado 
“Biodeterioração de bens culturais no meio urbano e rural”. Colocada em votação, foi aprovada 

Ainda no expediente, o Presidente deste 
Conselho, Carlos Alberto Barth, solicitou a inclusão em pauta do Processo n. 11143/2017, que 
tem como interessado Paulo Sérgio Furtado e como assunto a solicitação de remoção a pedido 

a referida inclusão de pauta. 
rocesso n. 10720/2017, que 

e como assunto a solicitação de credenciamento dos 
Fernando Scheeffer para 

e Dinorá Baldo de Fáveri para as disciplinas de 
todas estas disciplinas pertencentes à 
Diego Rafael Stüpp apresentou parecer 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 
rocesso n. 10511/2017 tem 

solicitação de credenciamento do 
ontabilidade I e Contabilidade 

foi lido pelo conselheiro 
Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação 

o item da pauta tratou-se do Processo n. 
relatório final do Curso 

em Controladoria e Finanças, turma 2015. O relator Marcelo de 
Souza apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi 

Como quarto item da pauta 
que tem como interessada Marines Lucia Boff e como 

a proposta de revisão do Regulamento Geral do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório 
relator Jaison Ademir Sevegnani foi lido Presidente 



 

deste Conselho. Colocado em discussão, a conselheira Lara Fabiana Dallabona 49 
do processo justificando a necessidade 50 
Como quinto item da pauta tratou51 
Fernando Scheeffer e como assunto 52 
do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/09/2017 53 
a 31/10/2017 – Edital DG n. 001/2017. 54 
André Koslowski; em segundo lugar, Tiago José Belli; em terceiro lugar, Diego Rafael Stüpp; 55 
em quarto lugar, Fernando Scheeffer. 56 
favorável. Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 57 
sido homologado por unanimidade. Passou58 
n. 11642/2017, que tem como interessado Carlos Alberto59 
de homologação da Portaria Interna 60 
servidores para comporem a comissão de Estágio Probatório dos Professores Efetivos lotados 61 
no CEAVI. O relator Paulo Roberto Farah apresento62 
interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 63 
unanimidade e ficando assim composta a referida comissão: 64 
(presidente); Jaison Ademir Sevegnani (membro65 
Processo n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth e como assunto a 66 
solicitação de homologação da Portaria Interna 67 
a Portaria n. 038/2015, que designou a Comissão I68 
do CEAVI. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Não havendo 69 
interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 70 
unanimidade, substituindo assim servidora Marin71 
constituindo-o como presidente da referida comissão.72 
interessada Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa 73 
intitulado “Biodeterioração de b74 
Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 75 
processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade.76 
11143/2017, que tem como int77 
remoção a pedido do servidor.78 
Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido 79 
aprovado por unanimidade. Passando para as comunicações pessoais, 80 
Conselho, informou que a proposta de alteração do Curso de Engenharia Sanitária para 81 
Engenharia Civil foi aprovada na última reunião do CONSAD, 82 
aprovada no CONSEPE. E, como etapa seguinte, ela 83 
CONSUNI que ocorrerá dia 05/09/201784 
Casa Enxaimel para o Grupo de Escoteiros “Guardiões das Águas” também f85 
unanimidade na última reunião do86 
encaminhamentos para a otimização daquele espaço.87 
a empreiteira responsável pela construção do novo prédio do CEAVI foi notificada a cessar as 88 
atividades devido às irregularidades e ao descumprimento do cronograma. 89 
passados os devidos trâmites admin90 
prosseguimento a obra.  E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião, da 91 
qual, eu Renan Thiago Campestrini lavrei92 
os presentes. 93 
PRESENTES: 94 
Carlos Alberto Barth: _________________________________________________95 
Caroline Sulzbach Pletsch: _____________________________96 

 

. Colocado em discussão, a conselheira Lara Fabiana Dallabona 
do processo justificando a necessidade de ajustes no texto, tendo seu pedido de vista acatado.

a pauta tratou-se do Processo n. 11266/2017 que tem
e como assunto solicitação de homologação da classificação/resultado final 

do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/09/2017 
Edital DG n. 001/2017. Os contemplados foram: em primeiro lugar, Luciano 
; em segundo lugar, Tiago José Belli; em terceiro lugar, Diego Rafael Stüpp; 

Scheeffer. O relator Paulo Edison de Lima
Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 

sido homologado por unanimidade. Passou-se então para os itens incluídos na pauta: Processo 
n. 11642/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth e como assunto a solicitação 
de homologação da Portaria Interna – DG n. 041/2017, de 11/08/2017, que designa 
servidores para comporem a comissão de Estágio Probatório dos Professores Efetivos lotados 
no CEAVI. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Não havendo 
interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 

ficando assim composta a referida comissão: Dinorá Baldo de Faveri 
(presidente); Jaison Ademir Sevegnani (membro); Eduardo Müller dos Santos (membro).
Processo n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth e como assunto a 
solicitação de homologação da Portaria Interna – DG n. 042/2017, de 11/08/2017, que altera 
a Portaria n. 038/2015, que designou a Comissão Interdepartamental de Progressão Docente 
do CEAVI. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Não havendo 
interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 

substituindo assim servidora Marines Lucia Boff pelo servidor Adilson Vahldick e 
o como presidente da referida comissão. Processo n. 10152/2017, que tem como 

interessada Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa 
intitulado “Biodeterioração de bens culturais no meio urbano e rural”. A relatora Caroline 
Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 
processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade.
11143/2017, que tem como interessado Paulo Sérgio Furtado e como assunto a solicitação de 
remoção a pedido do servidor. O relator Carlos Alberto Barth apresentou parecer favorável. 
Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido 

Passando para as comunicações pessoais, 
informou que a proposta de alteração do Curso de Engenharia Sanitária para 

Engenharia Civil foi aprovada na última reunião do CONSAD, e anteriormente 
E, como etapa seguinte, ela será apreciada na próxima reunião do

CONSUNI que ocorrerá dia 05/09/2017. Informou também que o Processo de concessão da 
Casa Enxaimel para o Grupo de Escoteiros “Guardiões das Águas” também f

última reunião do CONSAD, e, que agora poderemos 
encaminhamentos para a otimização daquele espaço. A fim dar ciências a todos, informou que 
a empreiteira responsável pela construção do novo prédio do CEAVI foi notificada a cessar as 

irregularidades e ao descumprimento do cronograma. 
passados os devidos trâmites administrativos e legais, que se possa dirimir a questão para dar 

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

_________________________________________________
_________________________________________

 Ata n. 008/2017 

. Colocado em discussão, a conselheira Lara Fabiana Dallabona requereu vista 
seu pedido de vista acatado. 

que tem como interessado 
homologação da classificação/resultado final 

do processo de seleção para concessão do auxílio PRODIP referente ao período de 01/09/2017 
em primeiro lugar, Luciano 

; em segundo lugar, Tiago José Belli; em terceiro lugar, Diego Rafael Stüpp; 
Paulo Edison de Lima apresentou parecer 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo 
se então para os itens incluídos na pauta: Processo 

Barth e como assunto a solicitação 
DG n. 041/2017, de 11/08/2017, que designa 

servidores para comporem a comissão de Estágio Probatório dos Professores Efetivos lotados 
u parecer favorável. Não havendo 

interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 
Dinorá Baldo de Faveri 

Müller dos Santos (membro). 
Processo n. 11649/2017, que tem como interessado Carlos Alberto Barth e como assunto a 

DG n. 042/2017, de 11/08/2017, que altera 
nterdepartamental de Progressão Docente 

do CEAVI. O relator Paulo Roberto Farah apresentou parecer favorável. Não havendo 
interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido homologado por 

es Lucia Boff pelo servidor Adilson Vahldick e 
Processo n. 10152/2017, que tem como 

interessada Helenne Jungblut Geissler e como assunto a proposta de projeto de pesquisa 
ens culturais no meio urbano e rural”. A relatora Caroline 

Sulzbach Pletsch apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o 
processo foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Processo n. 

eressado Paulo Sérgio Furtado e como assunto a solicitação de 
O relator Carlos Alberto Barth apresentou parecer favorável. 

Não havendo interessados em discutir, o processo foi colocado em votação tendo sido 
Passando para as comunicações pessoais, o Presidente deste 

informou que a proposta de alteração do Curso de Engenharia Sanitária para 
e anteriormente já havia sido 

na próxima reunião do 
Informou também que o Processo de concessão da 

Casa Enxaimel para o Grupo de Escoteiros “Guardiões das Águas” também foi aprovado por 
que agora poderemos realizar os devidos 

fim dar ciências a todos, informou que 
a empreiteira responsável pela construção do novo prédio do CEAVI foi notificada a cessar as 

irregularidades e ao descumprimento do cronograma. A expectativa é, 
se possa dirimir a questão para dar 

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

__________________________________________________________  
______________________ 



 

Diego Rafael Stüpp: _____________________________97 
Helenne Jungblut Geissler: ________________________98 
Lara Fabiana Dallabona: _______________________99 
Marcelo de Souza: _________________________________________________100 
Marines Lucia Boff: _________________________________________________101 
Marineusa Schroeder Coelho: _________________________________________________102 
Paulo Edison de Lima: _________________________________________________103 
Paulo Roberto Farah: _________________________________________________104 
Tiago Venturi: _______________________105 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______106 

 

_________________________________________
_________________________________________

: ________________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
: __________________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

 Ata n. 008/2017 

__________________ 
__________________ 

_________________________________ 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
___________________________________ 

____________________________________.  


