
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI 1 
Ata nº 012/2015. Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 
Geraldo Menegazzo Varela, Rogério Simões, Lara Fabiana Dallabona, Sérgio Marian, 8 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues, Adangelo Eldebrando Krambeck, Deividy Amorim 9 
Policarpo e Leonir Lunelli. Com a palavra o professor Carlos agradeceu a presença de todos e 10 
deu início aos trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a saber, 27/11/2015, foi aprovada 11 
por unanimidade. Não havendo expediente passou-se para a ordem do dia. Como primeiro 12 
item da pauta tratou-se do Processo n. 21276/2015 que tem como assunto a homologação da 13 
portaria que designa a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial do 14 
CEAVI, tendo como interessada Priscila Natasha Kinas. O conselheiro Osvaldo André 15 
Furlaneto Rodrigues apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir o 16 
processo, foi homologada por unanimidade a Portaria Interna do CEAVI – DG n. 106/2015 – 17 
de 04/12/2015 que designa os servidores a seguir relacionados para compor a Comissão 18 
Interna de Prevenção de Acidentes – Gestão 2015/2017: Priscila Natasha Kinas (presidente - 19 
membro indicado), Dayane Dornelles (vice-presidente – membro eleito – titular) e Rodrigo 20 
Diego Piva (membro eleito - suplente). Como segundo item da pauta, o Processo n. 21 
24373/2015, trata da adequação do Regimento Interno do CONCEAVI e tem como 22 
interessado Renan Thiago Campestrini que instruiu o processo com o projeto de adequação do 23 
Regimento Interno do CONCEAVI justificando que as alterações propostas se devem para 24 
que o Regimento Interno do CONCEAVI esteja em consonância com as últimas resoluções 25 
expedidas pela UDESC, em especial a Resolução n. 049/2015 – CONSUNI. Em seu relato, a 26 
conselheira de vistas, Marines Lucia Boff, foi de parecer favorável a alteração do primeiro 27 
ponto. Com relação ao segundo ponto a relatora de vistas acompanhou o parecer da relatora 28 
inicial, sugerindo apenas a adequação quanto à conjugação verbal de “quando convocadas” 29 
para “quando convocado”, não se alterando a mensagem. Sobre o terceiro ponto do 30 
Regimento a ser alterado, a relatora de vistas leu a redação por ela elaborada para o parágrafo 31 
primeiro do Artigo 31. Colocado em discussão, não houve interessados em discutir o 32 
processo, tendo sido por aprovado por unanimidade o parecer da relatora de vistas e passando 33 
o Regimento Interno do CONCEAVI a vigorar com as seguintes alterações: 1) No Artigo 1º, 34 
inciso IV, fica acrescido o Parágrafo 9º, que dispõe: “A estabilidade referida no inciso IV será 35 
exigida depois de passados 13 (treze) anos da aprovação do Regimento Geral da UDESC; 2) 36 
No Artigo 10: “O CONCEAVI reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada mês, de fevereiro a 37 
dezembro, e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou por autoconvocação 38 
subscrita por, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros”; 3) O Artigo 31 passar a dispor 39 
com novo texto e com a inclusão de três parágrafos: Art. 31. As convocações, pautas, atas e 40 
demais atos concernentes ao CONCEAVI serão organizados e arquivados pela Secretaria do 41 
Conselho de Centro, preferencialmente em formatos digitais, e divulgados no sítio do CEAVI, 42 
página do Conselho de Centro, dispensando outras formas de publicações. § 1º O prazo de 43 
entrega para o processo ser incluído na pauta da reunião é de 05 (cinco) dias úteis. 44 
Excepcionalmente, nova inclusão poderá ocorrer desde que o processo seja entregue na 45 
Secretaria do CONCEAVI, que analisará a urgência, encaminhando-o ao Presidente, para que 46 
este decida pela inclusão ou não, devendo ainda a inclusão ser submetida à aprovação final 47 
em plenária no expediente da reunião. § 2º A pauta da reunião será concluída e 48 
disponibilizada na página do Conselho de Centro até 04 (quatro) dias úteis antes da realização 49 
da mesma. § 3º Compete aos membros do CONCEAVI à leitura prévia da ata, para posterior 50 
discussão e aprovação na reunião indicada.” Ficando assim revogado o Parágrafo único do 51 
Art. 31. Em continuidade passou-se para o terceiro item da pauta que trata das Diretrizes da 52 



Gestão 2015-2019 para o CEAVI, tendo sido elas previamente encaminhadas para todos os 53 
membros deste Conselho no dia 14/12/2015. O Presidente fez a apresentação das Diretrizes 54 
discorrendo sobre os objetivos estratégicos para a gestão de pessoas, qualificação do corpo 55 
docente e do corpo técnico, para o ensino de graduação, pesquisa e extensão. Com relação à 56 
expansão do Centro por meio da implantação de um novo curso, explicou que esta não será 57 
prioridade, e que, ainda assim, não será relegada ao esquecimento. Continuando, o Presidente 58 
do Conselho apresentou as diretrizes para a infraestrutura que contemplam a construção de 59 
salas de aula, espaços para laboratórios, biblioteca, centro de eventos, centro de convivência, 60 
ginásio de esportes e urbanização do centro. Finalizando, explicou que as diretrizes 61 
apresentadas têm o objetivo de nortear o trabalho de atualização do Planejamento Estratégico 62 
do CEAVI, aprovado pela Resolução n. 063/2009 – CONSUNI. Este trabalho de atualização 63 
do Planejamento Estratégico ficará a cargo de uma comissão que foi constituída pela Portaria 64 
Interna do CEAVI – DG n. 108/2015 – de 16/12/2015, intitulada Comissão de Administração 65 
e Planejamento, estando ela prevista no Artigo 69, inciso XVI do Regimento Geral da 66 
UDESC. Informou também que esta Comissão estará incumbida de emitir um parecer a 67 
respeito da capacidade e vontade deste Centro de expandir-se pela implantação de mais um 68 
curso. Colocado em discussão, todos os conselheiros foram favoráveis às Diretrizes 69 
apresentadas, tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade. De forma contínua e como 70 
quarto item da pauta, tratou-se da homologação da portaria que designa os membros para 71 
compor a Comissão de Administração e Planejamento. O Presidente do Conselho explicou 72 
que o Regimento Geral da UDESC não especifica sobre a composição da Comissão de 73 
Administração e Planejamento, tampouco determina se os membros são empossados por 74 
eleição ou por indicação. O Regimento apenas determina que o Diretor Administrativo do 75 
Centro deva ser o coordenador. Para afastar qualquer dúvida acerca da instituição da referida 76 
comissão, foi realizada consulta à Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e à 77 
Procuradoria Jurídica da UDESC – PROJUR que não deram maiores informações além do 78 
que já consta no Regimento Interno. Desta forma, sugere-se que a composição seja definida 79 
por livre indicação dos setores do Centro. Esta comissão, portanto, será composta por oito 80 
membros, sendo eles: Presidente - Carlos Alberto Barth; Coordenador - Paulo Edison de 81 
Lima; Representantes indicados pelo Departamento de Ciências Contábeis - Lara Fabiana 82 
Dallabona (titular) e Paulo Roberto da Cunha (suplente); Representantes indicados pelo 83 
Departamento de Engenharia Sanitária - Priscila Natasha Kinas (titular) e Heros Horst 84 
(suplente), Representantes indicados pelo Departamento de Engenharia de Software - Paulo 85 
Roberto Farah (titular) e Jaison Ademir Sevegnani (suplente); Representantes dos Técnicos 86 
Universitários - Edier de Souza (titular) e Renan Thiago Campestrini (suplente), 87 
Representante do Corpo Discente - Lorena Fernanda Altava Cara; Representante da 88 
Comunidade Externa - Leonir Lunelli. Colocado em discussão, o Presidente questionou o 89 
Conselho quanto aos prazos da Comissão, ao que o Conselheiro Rogério Simões sugeriu que 90 
não fossem fixadas datas, já que um planejamento estratégico deve ser amplo. A conselheira 91 
Marines comentou que através desta Comissão todos estarão representados e assim todos os 92 
departamentos poderão expor suas ideias. O secretário Renan Thiago Campestrini reforçou 93 
que não será elaborado um novo Planejamento Estratégico, mas que apenas será atualizado o 94 
Planejamento já existente, tendo como orientação as Diretrizes anteriormente apresentadas. 95 
Colocado em votação e não havendo mais interessados em discutir, foi homologada a Portaria 96 
Interna do CEAVI – DG n. 108/2015 – de 16/12/2015 que designa os servidores acima 97 
mencionados para compor a Comissão de Administração e Planejamento do CEAVI, que terá 98 
entre suas atribuições a atualização do Planejamento Estratégico do Centro com base nas 99 
Diretrizes apresentadas e aprovadas nesta reunião.  Como último item da pauta, o Secretário 100 
do CONCEAVI apresentou o calendário de reuniões deste Conselho para o ano de 2016. 101 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o Calendário de Reuniões do 102 
CONCEAVI para o ano de 2016 que será divulgado no sítio do CEAVI, página do Conselho 103 
de Centro. Por fim, passou-se para as comunicações pessoais: o conselheiro Leonir Lunelli 104 



agradeceu a indicação do seu nome para compor a Comissão de Administração e 105 
Planejamento e salientou que a mesma deverá encontrar meios de assegurar a assiduidade e 106 
participação de todos os membros a fim de que o objetivo seja alcançado. O presidente Carlos 107 
Alberto Barth solicitou aos conselheiros que estimulem a participação de seus pares para que 108 
também contribuam com os trabalhos da Comissão. E, nada mais havendo a tratar, foi 109 
declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavro a presente Ata, 110 
que será assinada por mim e por todos os presentes.  111 
PRESENTES: 112 
Carlos Alberto Barth:__________________________________________________________ 113 
Marines Lucia Boff: __________________________________________________________ 114 
Paulo Edison de Lima:_________________________________________________________ 115 
Geraldo Menegazzo Varela:____________________________________________________ 116 
Rogério Simões:___________________________________________________________ 117 
Lara Fabiana Dallabona:_______________________________________________________ 118 
Sérgio Marian:_______________________________________________________________ 119 
Osvaldo André Furlaneto Rodrigues____________________________________________ 120 
Adangelo Eldebrando Krambeck: ________________________________________________ 121 
Deividy Amorim Policarpo:__ __________________________________________________ 122 
Leonir Lunelli: ______________________________________________________________ 123 
Secretário: Renan Thiago Campestrini: ___________________________________________.  124 


