
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 010/2015. Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze 2 
horas e trinta minutos, no auditório do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, na 3 
Rua Doutor Getúlio Vargas, número dois mil oitocentos e vinte e dois, Bairro Bela Vista, 4 
Ibirama, Estado de Santa Catarina, teve início a reunião do Conselho de Centro do Centro de 5 
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto 6 
Barth, com a presença dos seguintes conselheiros: Marines Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, 7 
Rogério Simões, Lara Fabiana Dallabona, Sérgio Marian, Ilda Valentim, Osvaldo André 8 
Furlaneto Rodrigues e Adangelo Eldebrando Krambeck. Com a palavra o professor Carlos 9 
agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a 10 
saber, 30/09/2015, foi aprovada por unanimidade. No expediente do dia, o presidente deste 11 
Conselho leu as justificativas de ausências dos membros: Geraldo Menegazzo Varela e Leonir 12 
Lunelli, tendo sido aceitas pelo Conselho todas as justificativas. Passando à ordem do dia, 13 
como primeiro item da pauta, o Processo n. 18000/2015 tem como interessada Helenne 14 
Jungblut Geissler e trata da proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015. A 15 
relatora Marines Lucia Boff manifestou-se favorável à homologação. Não havendo 16 
interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Passando para o 17 
segundo item da pauta, o Processo n. 18979/2015 tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari 18 
e trata da proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015. A relatora Marines 19 
Lucia Boff relatou manifestou-se favorável à homologação. Não havendo interessados em 20 
discutir o processo, foi homologado por unanimidade.  Continuando, passou-se para o terceiro 21 
item da pauta, o Processo n. 18986/2015 tendo como interessada Maria Pilar Serbent e como 22 
assunto a proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015, projeto este 23 
coordenado pelo Professor Eduardo Bello Rodrigues. A relatora Marines Lucia Boff 24 
manifestou-se favorável à homologação. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 25 
homologado por unanimidade. Seguindo para o quarto item da pauta, o Processo n. 26 
18496/2015 tem como interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues e também trata de 27 
proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015. A relatora Marines Lucia Boff 28 
manifestou-se favorável à homologação. Não havendo interessados em discutir o processo, foi 29 
homologado por maioria. Em continuidade passou-se para o quinto item da pauta, o Processo 30 
n. 20270/2015, tem como interessado Paolo Moser e assunto proposta de programa de 31 
extensão pelo Edital PAEX 07/2015. O processo foi relatado por pelo conselheiro Paulo 32 
Edison de Lima que se manifestou favorável à homologação. Não havendo interessados em 33 
discutir o processo, o mesmo foi homologado por unanimidade. Passando para o sexto item da 34 
pauta, o Processo n. 18863/2015 tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e assunto 35 
proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015. O processo também foi relatado 36 
pelo conselheiro Paulo Edison de Lima que se manifestou favorável à homologação. Não 37 
havendo interessados em discutir o processo, foi homologado por unanimidade. Em seguida, 38 
como sétimo item da pauta, o Processo n. 18512/2015 tem como interessado Sérgio Marian e 39 
assunto proposta de programa de extensão pelo Edital PAEX 07/2015. O relator foi Paulo 40 
Edison de Lima que se manifestou favorável à homologação. Não havendo interessados em 41 
discutir o processo, o mesmo foi homologado por maioria. Passou-se para o oitavo item da 42 
pauta, o Processo n. 20461/2015 tem com interessado Tiago Luiz Schmitz e trata de visita 43 
técnica. O relator deste processo foi o conselheiro Rogério Simões que se manifestou 44 
favorável à aprovação. Não havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi 45 
aprovado por unanimidade. O nono item da pauta, o Processo n. 18920/2015 tem como 46 
interessado Rogério Simões e trata da solicitação de alteração no Plano Institucional de 47 
Qualificação Docente – PIQD 2016/2017. A relatora Lara Fabiana Dallabona manifestou-se 48 
favorável à aprovação da referida alteração. Não havendo interessados em discutir o processo, 49 
o mesmo foi aprovado por maioria. Seguindo com a pauta, o décimo item foi o Processo n. 50 
12136/2015 tem como interessada Helenne Jungblut Geissler e trata da proposta de criação de 51 
nova linha de pesquisa. O relator Sérgio Marian emitiu parecer favorável à aprovação. Não 52 
havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Dando 53 
continuidade, o item onze da pauta, o Processo n. 21143/2015, tem como interessada Marines 54 
Lucia Boff e tem como assunto a homologação dos Planos de Trabalho Individual Provisórios 55 
para 2016/1. O relator Carlos Alberto Barth manifestou-se favorável à homologação. Colocado 56 



em discussão, a conselheira Ilda Valentim requereu vista do processo justificando que, como 57 
os PTIs provisórios se tornam definitivos, gostaria de verificar se o seu PTI está correto. 58 
Tendo sido aceita pelo presidente do conselho, foi concedida vista à conselheira. O item doze 59 
da pauta, o Processo n. 21276/2015 tem como interessada Priscila Natasha Kinas e trata da 60 
homologação de portaria interna que designou membros da Comissão Interna de Prevenção de 61 
Acidentes - CIPA. O conselheiro Osvaldo André Furlaneto Rodrigues emitiu parecer 62 
desfavorável à homologação por não terem sido seguidos os trâmites eleitorais estabelecidos 63 
pela Resolução 008/2010 - CONSAD. Posto em discussão e sem haver interessados em 64 
discutir o processo, por unanimidade votou-se pela não homologação da portaria. Dando 65 
seguimento, passou-se para item treze da pauta, o Processo n. 21228/2015 que tem como 66 
interessada Lara Fabiana Dallabona e trata da solicitação de abertura de processo seletivo para 67 
área de Direito. O processo foi relatado pelo conselheiro Osvaldo André Furlaneto Rodrigues 68 
que foi favorável à abertura do processo seletivo. Não havendo interessados em discutir o 69 
processo, o mesmo foi aprovado por maioria. O item quatorze da pauta, o Processo n. 70 
19335/2015 tem como interessado Marino Luiz Eyerkaufer, trata da solicitação de prorrogação 71 
do prazo de afastamento para cursar doutorado e teve como relator Deividy Amorim 72 
Policarpo. Em virtude da sua ausência, o relato foi lido pelo conselheiro Paulo Edison de 73 
Lima. O relator emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de afastamento. Não havendo 74 
interessados em discutir, o processo foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 75 
quinze da pauta, o Processo n. 20147/2015 tem como interessado Jarbas Cleber Ferrari, trata 76 
da participação de discente em evento e foi relatado por Sérgio Marian. O relator manifestou-77 
se favorável à aprovação. Não havendo interessados em discutir o processo, o mesmo foi 78 
aprovado por unanimidade. Chegando ao último item da pauta, o Processo n. 20141/2015 tem 79 
como interessado Jarbas Cleber Ferrari, trata da participação de docente em evento e também 80 
foi relatado por Sérgio Marian. O relator manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo 81 
interessados em discutir o processo, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Por fim passou-82 
se para as comunicações pessoais. A conselheira Ilda Valentim comunicou que a sindicância 83 
aberta para verificar a alegação de inconsistências nos seus Planos de Trabalho Individuais – 84 
PTIs não apontou nenhuma irregularidade. O conselheiro Paulo Edison de Lima justificou que 85 
a demora no início das obras do novo prédio do Centro se deve à falta de alguns documentos, 86 
mas que já foram providenciados. Informou ainda que o prazo de entrega da obra é de dezoito 87 
meses e que começa a ser contado a partir da reunião de entrega dos documentos faltantes, a 88 
qual ainda não aconteceu. O conselheiro Rogério Simões informou que está trabalhando em 89 
horário diferenciado por estar frequentando as aulas do doutorado que acontecem terças e 90 
quartas-feiras na ESAG. Em função disso está trabalhando até as 22 horas nas segundas, 91 
quintas e sextas-feiras. O presidente do conselheiro Carlos Alberto Barth informou que até o 92 
ano de 2022 o Centro terá que ter no mínimo 50% dos seus professores efetivos com 93 
doutorado, conforme foi deliberado em reunião extraordinária do CONSUNI convocada para 94 
tratar do Art. 54 do Regimento Geral da UDESC. Para isso, os chefes de departamentos 95 
deverão adotar estratégias para capacitação em nível de doutorado para professores dos seus 96 
respectivos departamentos. Informou também que, devido às fortes chuvas que assolam a 97 
região do Alto Vale do Itajaí, já está sendo elaborado um plano de reposição das aulas 98 
canceladas por conta das inundações.  E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a 99 
reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, que será assinada por 100 
mim e por todos os presentes.  101 
PRESENTES: 102 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 103 
Marines Lucia Boff: __________________________________________________________ 104 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 105 
Rogério Simões:____________________________________________________________ 106 
Lara Fabiana Dallabona:______________________________________________________ 107 
Sérgio Marian:____________________________________________________________ 108 
Ilda Valentim:_______________________________________________________________ 109 
Adangelo Eldebrando Krambeck: _______________________________________________ 110 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues: ___________________________________________ 111 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  112 


