
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS

Aos dezessete dias do mês de outu1 

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 Educação 4 

Superior do Alto Vale do Itajaí, sob a presidência do Diretor Geral, Carlos Alberto Barth, com a 5 

presença dos seguintes conselheiros: 6 

Helenne Jungblut Geissler, Lara Fabiana Dallabona, 7 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 8 

palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos, iniciand9 

A ata da reunião anterior, a saber, 210 

foi lida e aprovada a justificativa11 

expediente o Presidente deste C12 

17468/2016 que tem como assunto a progressão docente dos interessados13 

Ferrari e Eduardo Müller dos Santos. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 14 

inclusão em pauta do referido processo. 15 

relatora do processo incluído, solicitou inversão de pauta por 16 

agendada em Rio do Sul. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão de 17 

pauta. Passando para a ordem do dia18 

n. 17468/2016 que tem como assunto a19 

Eduardo Müller dos Santos. A relatora 20 

havendo interessados em discutir21 

Retomando a ordem da pauta, como primeiro item tratou22 

tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre23 

licença prêmio. Em virtude da ausência 24 

Conselho com autorização da plenária25 

aprovado por maioria. Como segundo 26 

interessada Maria Pilar Serbent e trata da 27 

técnica. O relator Tiago Venturi apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 28 

discutir, o ad referendum foi homologado29 

Processo n. 14938/2016 tem como 30 

homologação de ad referendum que aprovou a p31 

PAEX 08/2016. A relatora Lara Fabiana Dallabona32 

interessados em discutir, o ad referendum33 

pauta, o Processo n. 14964/2016 34 

assunto homologação de ad referendum35 

Edital PAEX 08/2016. A relatora 36 

havendo interessados em discutir,37 

item da pauta, o Processo n. 15551/2016 tem como 38 

como assunto homologação de ad referendum 39 

pelo Edital PAEX 08/2016. A relatora 40 

Não havendo interessados em discutir41 

Como sexto item da pauta, o Processo n. 42 

Ferrari e como assunto homologação de 43 

extensão pelo Edital PAEX 08/2016.44 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI – 

outubro de dois mil e dezesseis, 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 

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, com a 

presença dos seguintes conselheiros: Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo Menegazzo 

Lara Fabiana Dallabona, Marines Lucia Boff, Paulo Edison de Lima, 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Tiago Venturi, Valkyrie Vieira Fabre

palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. 

A ata da reunião anterior, a saber, 26/09/2016, foi aprovada por unanimidade. No

a justificativa de ausência do conselheiro Leonir Lunelli

deste Conselho solicitou inclusão em pauta do Processo n. 

que tem como assunto a progressão docente dos interessados

e Eduardo Müller dos Santos. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 

inclusão em pauta do referido processo. Ainda no expediente, a conselheira Marines Lucia Boff, 

relatora do processo incluído, solicitou inversão de pauta por possuir consulta

agendada em Rio do Sul. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão de 

em do dia, tratou-se primeiramente do processo incluído em pauta 

que tem como assunto a progressão docente de Jarbas Cleber Ferrari

A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável

dos em discutir, foi homologada por unanimidade a progressão docente

Retomando a ordem da pauta, como primeiro item tratou-se do Processo n. 1

tem como interessada Valkyrie Vieira Fabre e como assunto solicitação de cancelamento de 

Em virtude da ausência do relator o parecer foi lido pelo Presidente deste 

onselho com autorização da plenária. Não havendo interessados em discutir, o processo

segundo item da pauta, o Processo n. 12939/2016 tem com

interessada Maria Pilar Serbent e trata da homologação de ad referendum que aprovou

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

homologado por unanimidade. Como terceiro item da pauta, o 

14938/2016 tem como interessada Priscila Natasha Kinas e como assunto 

que aprovou a proposta de projeto de extensão pelo Edi

Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. 

ad referendum foi homologado por maioria. Como qu

pauta, o Processo n. 14964/2016 tem como interessada Helene Jungblut Geissler e como 

ad referendum que aprovou a proposta de projeto de extensão pelo 

A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. Não 

, o ad referendum foi homologado por maioria. Como 

15551/2016 tem como interessado Jaison Ademir Sevegnani e 

ad referendum que aprovou a proposta de projeto de extensão 

A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer favorável. 

Não havendo interessados em discutir, o ad referendum foi homologado por 

item da pauta, o Processo n. 15206/2016 tem como interessado

Ferrari e como assunto homologação de ad referendum que aprovou a proposta de projeto de 

tal PAEX 08/2016. A relatora Lara Fabiana Dallabona apresentou parecer 

 N. 011/2016 

de dois mil e dezesseis, 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 

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, com a 

Caroline Sulzbach Pletsch, Geraldo Menegazzo Varela, 

Paulo Edison de Lima, 

Valkyrie Vieira Fabre. Com a 

o assim os trabalhos do dia. 

por unanimidade. No expediente 

conselheiro Leonir Lunelli. Também no 

pauta do Processo n. 

que tem como assunto a progressão docente dos interessados: Jarbas Cleber 

e Eduardo Müller dos Santos. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a 

Ainda no expediente, a conselheira Marines Lucia Boff, 

consulta médica 

agendada em Rio do Sul. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a inversão de 

incluído em pauta 

progressão docente de Jarbas Cleber Ferrari e 

apresentou parecer favorável. Não 

a progressão docente. 

10622/2016 que 

solicitação de cancelamento de 

foi lido pelo Presidente deste 

ressados em discutir, o processo foi 

12939/2016 tem como 

que aprovou visita 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em 

item da pauta, o 

Priscila Natasha Kinas e como assunto 

roposta de projeto de extensão pelo Edital 

vorável. Não havendo 

Como quarto item da 

blut Geissler e como 

de projeto de extensão pelo 

apresentou parecer favorável. Não 

por maioria. Como quinto 

Jaison Ademir Sevegnani e 

roposta de projeto de extensão 

apresentou parecer favorável. 

por unanimidade. 

interessado Jarbas Cleber 

roposta de projeto de 

apresentou parecer 



 

favorável. Não havendo interessados em discutir45 

unanimidade. Como sétimo item da pauta, o Processo n. 46 

Sérgio Marian e como assunto hom47 

projeto de extensão pelo Edital PAEX 08/2016.48 

parecer favorável. Não havendo interessados em discutir49 

unanimidade. Como oitavo item da pauta, o Processo n. 50 

Eduardo Bello Rodrigues e como assunto homologação de 51 

proposta de projeto de extensão pelo Edi52 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir53 

homologado por unanimidade. Como 54 

interessado Paulo Roberto Farah e como assunto homologação de 55 

a proposta de projeto de extensão pelo Edi56 

Dallabona apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir57 

referendum foi homologado por maioria. 58 

conselheira Lara Fabiana Dallabona59 

como relatores de muitos processo60 

dos processos seja realizada através de um rodízio 61 

todos aprovaram a proposta apresentada62 

encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavrei63 

assinada por mim e por todos os presentes.64 

PRESENTES: 65 

Carlos Alberto Barth:_________________________________________66 

Caroline Sulzbach Pletsch: _________________________________________67 

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________68 

Helenne Junglblut Geissler:____________69 

Lara Fabiana Dallabona:_________________________________________________70 

Marines Lucia Boff: _________________________________________71 

Paulo Edison de Lima: ______________________________72 

Paulo Roberto Farah: ______________________________________________________73 

Priscila Natasha Kinas:_____________________________________________________74 

Tiago Venturi:___________________________________________________________75 

Valkyrie Vieira Fabre: _____________________________________________________76 

Secretário: Renan Thiago Campestrini: _______77 

 

favorável. Não havendo interessados em discutir, o ad referendum foi homologado

item da pauta, o Processo n. 15347/2016 tem como 

arian e como assunto homologação de ad referendum que aprovou a p

tal PAEX 08/2016. A relatora Lara Fabiana Dallabona

parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o ad referendum foi homologado

da pauta, o Processo n. 14954/2016 tem como 

e como assunto homologação de ad referendum 

roposta de projeto de extensão pelo Edital PAEX 08/2016. A relatora Lara Fabiana Dallabona

Não havendo interessados em discutir, o ad referendum 

Como nono item da pauta, o Processo n. 15784/2016 tem como 

arah e como assunto homologação de ad referendum 

de projeto de extensão pelo Edital PAEX 08/2016. A relatora 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir

por maioria. Passou-se então para as comunicações pessoais

Lara Fabiana Dallabona, visando evitar que os conselheiros sejam designados 

relatores de muitos processos em uma mesma oportunidade, sugeriu que a 

dos processos seja realizada através de um rodízio entre os relatores. Colocada em votação

todos aprovaram a proposta apresentada. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada 

u Renan Thiago Campestrini lavrei a presente Ata, que 

assinada por mim e por todos os presentes. 

______________________________________________________

Caroline Sulzbach Pletsch: ______________________________________________

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________

Helenne Junglblut Geissler:_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________

Paulo Roberto Farah: ______________________________________________________

Priscila Natasha Kinas:_____________________________________________________

Venturi:___________________________________________________________

ieira Fabre: _____________________________________________________

Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________

homologado por 

15347/2016 tem como interessado 

que aprovou a proposta de 

Lara Fabiana Dallabona apresentou 

homologado por 

14954/2016 tem como interessado 

 que aprovou a 

Lara Fabiana Dallabona 

ad referendum foi 

15784/2016 tem como 

ad referendum que aprovou 

A relatora Lara Fabiana 

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir, o ad 

para as comunicações pessoais. A 

evitar que os conselheiros sejam designados 

que a distribuição 

olocada em votação, 

. E, nada mais havendo a tratar, foi declarada 

a presente Ata, que foi 

_____________ 

_____________ 

Geraldo Menegazzo Varela:______________________________________________________ 

__________________________________________ 

________________________________________________________ 

______________ 

___________________________ 

Paulo Roberto Farah: __________________________________________________________ 

Priscila Natasha Kinas:_________________________________________________________ 

Venturi:________________________________________________________________ 

ieira Fabre: __________________________________________________________ 

____________________________________.  


