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APRESENTAÇÃO

As reuniões realizadas pela Reitoria com os representantes de turma

ocorrem semestralmente durante o período da Autoavaliação dos cursos

presenciais (graduação e técnicos). Trata-se de um momento de diálogo direto entre

a Univates e os estudantes, quando demandas, elogios e temas gerais a respeito da

Instituição considerados relevantes para a comunidade acadêmica são

apresentados e discutidos. Participam das reuniões representantes da Reitoria,

coordenações pedagógicas, Comissão Própria de Avaliação (CPA) e setor de

Avaliação e Regulação.

Segue abaixo o detalhamento do encontro realizado com os estudantes no

dia 25 de outubro.

Reunião com representantes de turma das áreas de CEE e de CHSA
Representante da Reitoria: Carlos Cândido da Silva Cyrne

Coordenação Pedagógica: Cristiane Antonia Hauschild Johann

Representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA): Cristiane Antonia

Hauschild Johann

Representante do setor de Avaliação e Regulação: Rudinei Fernandes da Silva

Número de representantes de turma presentes na reunião: 111 (68 on-line e 43

presencialmente)

A professora Evania Schneider, Reitora da Univates, realizou a abertura do

encontro e ressaltou a importância da liderança. Informou que está se reunindo

periodicamente com os estudantes da Instituição para discutir sobre esse tema,

inclusive com os Diretórios Acadêmicos (DAs) e o Diretório Central dos Estudantes

(DCE). Ressaltou que, a partir do primeiro semestre de 2022, a Universidade irá

oportunizar discussões sobre liderança aos representantes de turma também. Por

fim, destacou que o retorno integral das aulas presenciais está sendo estudado para

o primeiro semestre de 2022.

Na sequência, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Carlos

Cândido da Silva Cyrne, apresentou os resultados da Autoavaliação dos cursos

presenciais (graduação e técnicos) de 2021A. Em relação aos comentários dos



estudantes na Autoavaliação, mencionou que 62% são referentes a críticas ou

solicitações, 35% são elogios e 3% são citações sem classificação. Quanto às

críticas ou solicitações e elogios, informou que a maior parte das citações estão

relacionadas a questões didático-pedagógicas.

A professora Cristiane Antonia Hauschild Johan, coordenadora pedagógica

do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), destacou as atribuições do NAP, como o

acompanhamento e a qualificação dos docentes. Informou que a Autoavaliação dos

cursos está em andamento e o NAP realizará acompanhamento quinzenal dos

resultados para promover ações de qualificação. Salientou que o NAP também

oferece oficinas de qualificação aos discentes, no que conta com o apoio do

Laboratório de Aprendizagem (Uniapren). O Uniapren promove monitorias aos

estudantes para auxiliar nos estudos.

A seguir é apresentado o relatório das demandas encaminhadas pelos

estudantes na reunião com os representantes de turma dos cursos das áreas de

CEE e de CHSA, o retorno fornecido no momento da reunião e a devolutiva final da

Univates.

COLOCAÇÃO DO
ESTUDANTE DEVOLUTIVA IMEDIATA RESPOSTA FINAL

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS (CEE)

AULAS/DISCIPLINAS/CURRÍCULOS/CURSO

Dúvidas em relação à migração
de currículos, se há garantia de
conclusão do curso para os
estudantes que estão
matriculados nos currículos com
carga horária de 60 horas e 80
horas.

A migração de currículos,
quando optada pelo estudante,
é realizada visando à
equivalência de componentes
curriculares, para evitar
eventuais prejuízos em relação
à conclusão do curso.
Sugere-se que os alunos
entrem em contato com a
coordenação do curso em caso
de dúvidas.

Idem à resposta anterior.

Ampliação no número de
monitorias para componentes
curriculares de cálculo e que
possuem grande número de
alunos.

Será verificado com os
responsáveis.

Devido ao baixo número de
alunos nas turmas de cálculo no
segundo semestre de 2021, a
contratação de monitores se
torna inviável. Salienta-se que
há contratação de monitores
para componentes curriculares
com mais de 40 alunos.

Possibilidade de continuação da
oferta de aulas híbridas para os
cursos de engenharia da área

Atualmente a modalidade
híbrida não existe na legislação
educacional brasileira. Porém,

Idem à resposta anterior.



de tecnologia. em razão da pandemia, houve
possibilidade da realização de
aulas híbridas, conforme
estabelecido provisoriamente
pelo Ministério da Educação,
até dezembro de 2021. A
Instituição continuará
acompanhando as medidas
estabelecidas pelo governo e,
em momento oportuno, irá
analisar a viabilidade da oferta
da modalidade híbrida.

BIBLIOTECA

Possibilidade de ampliação do
horário de funcionamento da
Biblioteca para as 23h.

Será verificado com os
responsáveis.

A Biblioteca acompanhará o
fluxo de usuários que circulam
pelos ambientes após às
22h30min, para posterior
análise sobre a necessidade de
ampliar o horário de
atendimento.

ESTACIONAMENTO/TRÂNSITO

Dúvida sobre o retorno da
limitação do horário de saída
dos ônibus para as 22h35min,
pois atualmente as cancelas
dos estacionamentos
permanecem abertas a
qualquer momento, não
havendo limite no horário, o que
pode prejudicar os estudantes.

Será verificado com os
responsáveis.

O horário limite de saída dos
ônibus permanece às
22h35min. Devido à danificação
de uma das cancelas, a saída
dos estacionamentos dos
ônibus foi interrompida apenas
com um cone, fazendo com que
alguns motoristas saíssem sem
autorização. Uma nova cancela
foi adquirida e em breve será
instalada.

INTERNET/WI-FI

Desconexão do Wi-fi nos
celulares após um determinado
tempo de uso, fazendo com que
os usuários tenham que
reconectar com o login e senha
frequentemente. Ainda, sinal do
Wi-Fi baixo em alguns pontos
dos estacionamentos da
Univates.

Será verificado com os
responsáveis.

Sugere-se que os estudantes
utilizem a rede Wi-Fi “eduroam”
para evitar eventuais problemas
de desconexão, pois essa rede
torna a conexão automática
após o usuário conectar pela
primeira vez com seu login e
senha da Univates. Em relação
ao sinal baixo, a rede Wi-Fi
cobre apenas o estacionamento
dos ônibus, nos fundos do
Complexo Esportivo. A
Universidade já avaliou a
possibilidade de expandir a
cobertura da rede Wi-Fi aos
demais locais dos
estacionamentos, mas o
investimento necessário para
esse projeto mostrou-se
inviável.

REPROGRAFIA

Possibilidade de ampliação do Será verificado com os A Instituição está realizando



horário de atendimento da
Selbetti e atendimento no
período noturno.

responsáveis. negociação com a Selbetti para
ampliar os horários de
atendimento em 2022.

ASSUNTOS GERAIS

Falta de ética por parte de
alguns estudantes que têm
permissão para participar das
aulas virtualmente, mediante
solicitação via protocolo, pois
registram fotos em locais
públicos nas redes sociais
durante o horário de aula, o que
contradiz suas justificativas de
não comparecimento às aulas
presenciais.

A Univates entende que esse
tipo de comportamento é
inadequado e que o prejuízo do
ensino e da aprendizagem é
cometido pelo próprio indivíduo.

Idem à resposta anterior.

ELOGIOS

Elogios aos professores do
curso de Engenharia Civil. Agradecimento pelos elogios. Idem à resposta anterior.

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS (CHSA)

AULAS/DISCIPLINAS/CURRÍCULOS/CURSO

Retorno do início do horário das
aulas para as 19h10min e
aumento do tempo de intervalo.

A partir do primeiro semestre de
2022, está prevista alteração no
horário das aulas do período
noturno e aumento no tempo de
intervalo para 20 minutos,
ficando o horário das aulas das
19h10min às 20h40min e das
21h às 22h30min.

Idem à resposta anterior.

Redução da quantidade de
trabalhos em grupo, pois nem
sempre o esforço dos alunos é
mútuo, o que torna a avaliação
dos integrantes injusta, visto
que todos recebem a mesma
nota.

Será verificado com os
responsáveis. Ressalta-se a
importância da comunicação
dos estudantes com os seus
professores para discutir sobre
situações específicas das aulas.
Ainda, destaca-se que os
docentes da Univates têm
realizado  planejamento coletivo
das aulas, inclusive com o
intuito de reduzir a quantidade
de trabalhos e qualificá-los.
Ao mesmo tempo, a habilidade
de trabalhar em equipe precisa
ser desenvolvida.

Idem a anterior

Insatisfação com a oferta de
componentes curriculares de
regime especial do curso de
História e com a migração
dessas disciplinas para a
modalidade Educação a
Distância (EAD).

Será verificado com os
responsáveis.

Nos últimos semestres, a
Instituição garantiu oferta de
cinco componentes curriculares
no formato presencial para o
curso de História. As turmas
ofertadas no segundo semestre
de 2021 obtiveram entre 9 e 13
alunos, número considerado
inferior em relação às turmas de
outros cursos. Para
continuidade da oferta de



disciplinas presenciais, que
consequentemente irá reduzir a
oferta de turmas em regime
especial, são necessários no
mínimo 10 estudantes por
turma. A coordenação do curso
é responsável pela organização
dos componentes. Será
reforçada a orientação para que
a coordenação procure
matricular os alunos em turmas
com potencial de oferta.

Dúvidas em relação ao retorno
integral das aulas presenciais.

O retorno integral das aulas
presenciais dependerá do
cenário da pandemia e das
medidas estabelecidas pelo
governo.

Idem à resposta anterior.

Possibilidade de aulas
presenciais para componentes
curriculares que abordam
conceitos da área de
matemática, visto que aulas
virtualizadas prejudicam a
qualidade do ensino e da
aprendizagem.

Será verificado com os
responsáveis. Ressalta-se que
atualmente o número de alunos
em alguns componentes
curriculares é superior ao limite
de pessoas permitidas nas
salas de aula, sendo necessária
a virtualização das aulas.

Essa situação é temporária.
Vigora enquanto perdurar a
pandemia e a necessidade do
distanciamento.

Questionamento sobre a oferta
de componentes curriculares
intensivos para os estudantes
do curso de Ciências Contábeis.

Será verificado com a
coordenação do curso.

No primeiro semestre de 2022
será ofertado o componente
curricular Gestão de Recursos
Humanos, equivalente ao
componente Gestão de
Pessoas do currículo de
Ciências Contábeis (30h/60h),
como disciplina intensiva. Os
estudantes interessados devem
realizar solicitação por meio do
pedido de matrícula ou pelo
e-mail
ciencias-contabeis@univates.br
.

Sugestão de mudança no
tempo de duração das
videoconferências dos
componentes curriculares EAD
do curso de Pedagogia para
uma hora ao invés do período
inteiro da noite.

-
As videoconferências nos
componentes curriculares EAD
da Aula+ são semanais e com
duração de uma hora e 20
minutos. As demais atividades
referentes àquele  turno de aula
são realizadas de forma
assíncrona.

Sugestão para que as aulas dos
componentes curriculares EAD
do curso de Pedagogia sejam
divididas em dois momentos:
uma parte destinada à
videoconferência via Google
Meet e a outra a trabalhos e
atividades.

-

Ampliação da divulgação do
curso de Relações

Será verificado com os
responsáveis.

A proposta será encaminhada
ao setor de Marketing e

mailto:ciencias-contabeis@univates.br


Internacionais para aumentar o
número de estudantes, com
enfoque na exposição do
componente curricular de
Vivências Internacionais, que é
considerado um diferencial do
curso pelos alunos.

Comunicação da Univates.

ESTACIONAMENTO/TRÂNSITO

Redução no valor do
estacionamento.

Será verificado com os
responsáveis.

Os valores cobrados atualmente
pela empresa terceirizada são
necessários para garantir
segurança contra possíveis
danos ao patrimônio das
pessoas que utilizam os
estacionamentos. Por isso, não
serão reduzidos no momento.

LABORATÓRIOS/SALAS TEMÁTICAS

Dúvida em relação ao
fechamento da sala temática do
curso de Relações
Internacionais. Ainda, sugestão
para tornar a sala temática do
curso de Comércio Exterior, que
atualmente está realizando
aulas virtuais, do curso de
Relações Internacionais.

Será verificado com os
responsáveis.

O curso de Relações
Internacionais poderá
compartilhar a sala temática
com o curso de Comércio
Exterior.

LANCHERIAS E RESTAURANTE

Reabertura da lancheria no
Prédio 12.

A lancheria do Prédio 12 será
reaberta após o retorno integral
dos estudantes ao campus,
visto que ainda há grande
número de alunos que não
estão presencialmente na
Instituição, o que torna a
reabertura do local
economicamente inviável.

Idem à resposta anterior.

Ampliação na venda de lanches
vegetarianos.

Será verificado com os
responsáveis.

A venda de lanches
vegetarianos já foi discutida
com as lancherias locais, porém
foi alegado que há pouca
demanda para os perecíveis e
por isso há venda de produtos
comerciais como barras de
cereal, biscoitos etc., os quais
possuem maior tempo de vida
útil.

ASSUNTOS GERAIS

Possibilidade de
desenvolvimento de um projeto
para reoferta do curso
presencial de História na
Univates, o qual está em
extinção.

A Universidade reuniu-se
recentemente com o Ministro da
Educação e solicitou alteração
das diretrizes de formação dos
professores, visando ao formato
presencial. Contudo, o cenário
atual no Brasil apresenta

Idem à resposta anterior.



redução no número de pessoas
interessadas pela formação
docente, o que inviabiliza a
reabertura do curso presencial
de História. A Reitoria da
Univates está à disposição para
dialogar com os estudantes do
curso e esclarecer os dados
estatísticos que comprovam
essa situação.

Falta de acolhimento e
integração por parte da
Univates aos novos estudantes
no período da pandemia.

Devido à pandemia, houve
limitações na acolhida aos
novos estudantes na
Universidade. Para o ano de
2022, um novo projeto será
implementado para buscar mais
aproximação com os
ingressantes.

Idem à resposta anterior.

ELOGIOS

Elogio aos componentes
curriculares de atelier da Aula+
do curso de Administração.

Agradecimento pelos elogios. Idem à resposta anterior.

Elogios aos professores
Samuel, Elaine e Angela pela
integração de três componentes
curriculares da Aula+ em um
único trabalho. Sugestão para
que essa integração de
trabalhos entre disciplinas
continue ocorrendo,
preferencialmente no início do
semestre.

Agradecimento pelos elogios. A
Univates continuará planejando
a interdisciplinaridade entre os
componentes curriculares.

Idem à resposta anterior.

Elogios à professora Ana Paula
Cordeiro Krug, do componente
curricular Direito Processo
Penal II, pela metodologia
utilizada nas aulas e auxílio aos
estudantes.

- Agradecimento pelos elogios.


