
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONS

Aos dezesseis dias do mês de dez1 

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, Jaison Ademir Sevegnani, 7 

Boff, Paulo Edison de Lima, Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 8 

Valkyrie Vieira Fabre e Leonir Lunelli9 

de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata10 

foi aprovada por unanimidade. 11 

inclusão na pauta de dois Pedidos 12 

e de Recursos Hídricos. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão dos 13 

mencionados pedidos. Passando para a ordem do dia14 

que tem como interessado Eduardo Bello Rodrigues e como 15 

referendum que aprovou a solicitação de 16 

emitiu parecer favorável. Após discussão, 17 

homologado por unanimidade. Como 18 

como interessada Marines Lucia Boff 19 

aprovou os PTIs – Planos de Trabalho Individuais Provisórios para 2017/120 

Vieira Fabre apresentou parecer favorável. 21 

referendum foi homologado por 22 

20105/2016 tem como interessado23 

Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual 24 

Jungblut Geissler apresentou parecer desfavorável. Após discussão o conselheiro Jaison Ademir 25 

Sevegnani requereu vista do processo26 

o Processo n. 20286/2016 tem como interessado Carlos Alberto Barth e trata da Revisão do 27 

Planejamento Estratégico do CEAVI. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch ap28 

favorável. Em discussão, a conselheira Valkyr29 

acatadas pelo o presente colegiado. C30 

Estratégico do CEAVI foi aprovada31 

20726/2016 tem como interessado Valde32 

credenciamento de docente. A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não 33 

havendo interessados em discutir, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. Passou34 

então para o item incluído na pauta35 

para as áreas de Economia e Recursos Hídricos. Não havendo interessados em discutir, foram 36 

aprovados por unanimidade os pedi37 

Encerrando a reunião, já na parte das Comunicações Pessoais, o Professor Carlos comunicou 38 

que foram realizadas em todos os39 

para consulta sobre a alteração do Curso de E40 

Informou que o resultado foi excelente 41 

bem como da comunidade sobre a proposta de alteração do curso42 

Agência de Desenvolvimento Regional43 

todos que contribuíram para o sucesso das Audiências Públicas. 44 

foi declarada encerrada a reunião, da qual, e45 

que foi assinada por mim e por todos 46 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO DO CEAVI – 

dezembro 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 

Jaison Ademir Sevegnani, Lara Fabiana Dallabona, 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, 

e Leonir Lunelli. Com a palavra o professor Carlos agradeceu a presença 

de todos, iniciando assim os trabalhos do dia. A ata da reunião anterior, a saber, 16/11

por unanimidade. No expediente a conselheira Marines Lucia Boff 

 de Abertura de Processo Seletivo para as áreas de 

olocado em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão dos 

Passando para a ordem do dia, tratou-se do Processo 

interessado Eduardo Bello Rodrigues e como assunto a homologação 

solicitação de visita técnica. A relatora Lara Fabiana Dallabona

Após discussão, o processo foi colocado em votação tendo sido 

Como segundo item da pauta, o Processo n. 1

Marines Lucia Boff e como assunto a homologação de ad referendum

Planos de Trabalho Individuais Provisórios para 2017/1. A relator

apresentou parecer favorável. Não havendo interessados em discutir

 unanimidade. Como terceiro item da pauta, o Processo n. 

interessado Fernando Scheeffer e trata do Edital n. 

Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual – PRODIP. A conselheira Helenne 

apresentou parecer desfavorável. Após discussão o conselheiro Jaison Ademir 

gnani requereu vista do processo, tendo-lhe sido concedida. Como quarto item da pauta, 

o Processo n. 20286/2016 tem como interessado Carlos Alberto Barth e trata da Revisão do 

Planejamento Estratégico do CEAVI. A relatora Caroline Sulzbach Pletsch apresentou parecer 

a conselheira Valkyrie apresentou algumas sugestões,

acatadas pelo o presente colegiado. Colocada em votação, a Revisão do Planejamento 

Estratégico do CEAVI foi aprovada por unanimidade. Como quinto item da pauta, o Processo n. 

20726/2016 tem como interessado Valderi Quietinho Leihardt e como assunto o 

credenciamento de docente. A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não 

havendo interessados em discutir, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. Passou

então para o item incluído na pauta, qual seja, o Pedido de Abertura de Processos Seletivos 

para as áreas de Economia e Recursos Hídricos. Não havendo interessados em discutir, foram 

aprovados por unanimidade os pedidos de abertura dos mencionados processos s

na parte das Comunicações Pessoais, o Professor Carlos comunicou 

em todos os municípios que compõem a 14ª ADR as Audiências Públicas 

sobre a alteração do Curso de Engenharia Sanitária para Engenh

excelente visto a aceitação por parte das autoridades, lideranças, 

comunidade sobre a proposta de alteração do curso. Agradeceu o apoio da 14ª 

egional, em especial a colaboração do Sr. Leonir Lunelli

todos que contribuíram para o sucesso das Audiências Públicas. E, nada mais havendo a tratar, 

foi declarada encerrada a reunião, da qual, eu Renan Thiago Campestrini lavrei

assinada por mim e por todos os presentes. 

 N. 013/2016 

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, 

Lara Fabiana Dallabona, Marines Lucia 

Paulo Roberto Farah, Priscila Natasha Kinas, Tiago Venturi, 

Carlos agradeceu a presença 

da reunião anterior, a saber, 16/11/2016, 

conselheira Marines Lucia Boff solicitou 

de Processo Seletivo para as áreas de Economia 

olocado em votação, foi aprovada por unanimidade a inclusão dos 

 n. 18292/2016, 

homologação de ad 

a Lara Fabiana Dallabona 

o processo foi colocado em votação tendo sido 

18950/2016 tem 

ad referendum que 

relatora Valkyrie 

Não havendo interessados em discutir, o ad 

item da pauta, o Processo n. 

trata do Edital n. 001/2017 – 

A conselheira Helenne 

apresentou parecer desfavorável. Após discussão o conselheiro Jaison Ademir 

Como quarto item da pauta, 

o Processo n. 20286/2016 tem como interessado Carlos Alberto Barth e trata da Revisão do 

resentou parecer 

presentou algumas sugestões, as quais foram 

a Revisão do Planejamento 

Como quinto item da pauta, o Processo n. 

ri Quietinho Leihardt e como assunto o 

credenciamento de docente. A relatora Marines Lucia Boff apresentou parecer favorável. Não 

havendo interessados em discutir, o credenciamento foi aprovado por unanimidade. Passou-se 

o Pedido de Abertura de Processos Seletivos 

para as áreas de Economia e Recursos Hídricos. Não havendo interessados em discutir, foram 

mencionados processos seletivos. 

na parte das Comunicações Pessoais, o Professor Carlos comunicou 

municípios que compõem a 14ª ADR as Audiências Públicas 

ngenharia Sanitária para Engenharia Civil. 

s autoridades, lideranças, 

. Agradeceu o apoio da 14ª 

ão do Sr. Leonir Lunelli e de 

E, nada mais havendo a tratar, 

 a presente Ata, 
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