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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, direção do Centro de Educação Profissional (CEP),
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e setor de Avaliação e Regulação.
Segue abaixo o detalhamento do encontro realizado com os estudantes no
dia 08 de novembro.
Reunião com representantes de turma do CEP
Representante da Reitoria: Fernanda Storck Pinheiro
Direção do CEP: Edí Fassini
Representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA): Edí Fassini
Representante do setor de Avaliação e Regulação: Julia Isabela da Cruz Daroit
Número de representantes de turma presentes na reunião: 49 (16 on-line e 33
presencialmente)
A professora Fernanda Storck Pinheiro, Pró-Reitora de Ensino da Univates,
realizou a abertura do encontro e, na sequência, trouxe informações sobre o
andamento das aulas. Comunicou que a legislação educacional define o prazo-limite
para realização de aulas virtuais até o final do ano de 2021, contudo ainda não há
previsão do retorno integral das aulas. Informou que, após manifestação dos
estudantes, o horário de início das aulas foi alterado para as 19h10min, entrando
em vigor no primeiro semestre de 2022.
Por fim, a professora Edí Fassini, diretora do CEP, ressaltou que a secretaria,
a direção do Centro e as coordenações de curso estão à disposição para sanar
eventuais dúvidas dos estudantes sempre que necessário.

A seguir é apresentado o relatório das demandas encaminhadas pelos
estudantes na reunião com os representantes de turma do CEP, o retorno fornecido
no momento da reunião e a devolutiva final da Univates.

COLOCAÇÃO DO
ESTUDANTE

DEVOLUTIVA IMEDIATA

RESPOSTA FINAL

AULAS/DISCIPLINAS/CURRÍCULOS/CURSO

Continuidade das aulas
virtualizadas nos componentes
curriculares teóricos.

A virtualização das aulas em
componentes que não exigem
prática será ofertada na medida
do possível, conforme as
Idem à resposta anterior.
normativas que serão
decretadas pelo governo em
2022.

No dia 27 de novembro está
prevista a realização de aula
prática intensiva para os
estudantes do curso Técnico
Questionamento sobre a oferta
em Segurança do Trabalho,
de aulas práticas do curso
objetivando oportunizar
Técnico em Segurança do
diferentes treinamentos.
Idem à resposta anterior.
Trabalho para os estudantes
Ressalta-se que os professores
que ainda não realizaram
e as coordenações de curso
práticas em razão da pandemia.
estão cientes da necessidade
de organização e oferta de
aulas práticas em decorrência
da virtualização das aulas.

-

Os currículos dos cursos sofrem
alterações sempre que o grupo
docente ou as legislações
considerarem necessário. A
sugestão será debatida no
curso.

Possibilidade de oferta de
componentes curriculares
voltados para questões de
gênero no curso Técnico em
Enfermagem.

Será verificado com os
responsáveis.

A possibilidade de realizar
eventos e atividades que
envolvam questões de gênero
está em discussão com o
Núcleo de Acessibilidade da
Univates. Ainda, a coordenação
do curso está programando a
inclusão desse tema nas
práticas de enfermagem.

Possibilidade de realização de
estágios individuais no curso
Técnico em Enfermagem.

Os estágios do curso Técnico
em Enfermagem são realizados
em equipe, com um(a)
enfermeiro(a) supervisor(a).
Durante a pandemia, foram
formados grupos menores de
Idem à resposta anterior.
estudantes devido às restrições
para prevenção da covid-19.
Porém, não é possível permitir
que os estudantes realizem os
estágios individualmente,

Ampliação da carga horária do
componente curricular Saúde
do Idoso, do curso Técnico em
Enfermagem.

considerando a importância da
execução de atividades em
equipe na área de enfermagem.
Alguns componentes do curso
contemplam mais
fundamentação
teórico-científica, enquanto em
outros há mais proposição de
atividades práticas, que
envolvem o desenvolvimento de
habilidades manuais ou o
domínio de equipamentos. A
forma de desenvolvê-los
sempre é discutida com o grupo
de docentes do CEP, que têm
experiência na profissão
correlata. Contudo, a Univates
sempre estará aberta a novas
sugestões.

Os casos clínicos/hospitalares
do curso Técnico em
Enfermagem que são
compartilhados pelos
professores são mais
aproveitados em relação ao
ensino teórico, que por sua vez
geralmente é muito excessivo.

-

Estudantes do curso Técnico
em Enfermagem que têm
financiamento estão com
dificuldade para concluir o curso
de forma rápida devido à
exigência de pré-requisitos em
alguns componentes
curriculares.

Ressalta-se que o curso oferta
semestralmente um grande
número de componentes que
podem ser cursados pelos
alunos. Sugere-se que os
Idem à resposta anterior.
estudantes entrem em contato
com a coordenação do curso ou
direção do CEP para verificar
esse tipo de caso.

Será verificado com os
responsáveis.

O componente de Informática é
importante para nivelamento no
domínio de ferramentas básicas
utilizadas nas aulas. Porém, os
estudantes que se consideram
competentes para utilizar as
ferramentas básicas de
Tecnologia da Informação (TI)
podem solicitar, via protocolo, o
extraordinário aproveitamento
de estudos, que possibilita o
aproveitamento da carga
horária do componente
curricular avaliado.

Falta de aulas práticas
relacionadas à modelagem e
confecção de mangas de
Será verificado com os
roupas no curso Técnico em
responsáveis.
Modelagem do Vestuário devido
à falta de manequins
adequados.

Modelagem e confecção de
mangas fazem parte do
componente curricular
Laboratório de Costura, que
será ofertado no primeiro
semestre de 2022. Ainda, foi
verificado que há manequins
adequados no laboratório de
Design de Moda que atendem a
essa necessidade.

Possibilidade de oferta de mais
de um componente curricular
pré-requisito em um semestre
para os estudantes do curso
Técnico em Radiologia.

Os currículos são revisados
periodicamente,
oportunizando-se mais
flexibilização em relação à
oferta de componentes.

O componente curricular
Informática é irrelevante para o
curso Técnico em Modelagem
do Vestuário.

Será verificado com os
responsáveis.

Ressalta-se que alguns
componentes pré-requisitos
precisam ser mantidos, pois
entende-se que o profissional
técnico precisa ter domínio de
embasamentos científicos que
orientam procedimentos e saber
manusear equipamentos
específicos.
Ressalta-se que apenas o curso
de graduação em Engenharia
Questionamento sobre o
de Controle e Automação será
encerramento do curso Técnico
Idem à resposta anterior.
encerrado. O curso Técnico em
em Automação Industrial.
Automação Industrial continuará
sendo ofertado.

Será verificado com os
responsáveis.

A sugestão foi encaminhada ao
coordenador do curso Técnico
em Eletroeletrônica. Quaisquer
alterações curriculares sempre
são discutidas pelos docentes
do CEP, que têm experiência
profissional e conhecem as
necessidades do mercado.

Relato de uma estudante do
curso Técnico em Modelagem
do Vestuário que está cursando
o primeiro semestre e foi
matriculada no componente
curricular Modelagem
Tridimensional, que é do
terceiro semestre. Sugestão
Será verificado com os
para que haja melhor
responsáveis.
organização na matrícula dos
estudantes, pois isso pode
prejudicar o aprendizado, visto
que essa é uma disciplina que
exige conhecimento prévio de
conteúdos do primeiro e do
segundo semestre.

A coordenação do curso
constatou que a estudante
possui conhecimentos práticos
satisfatórios para
desenvolver-se no componente
curricular. Ressalta-se que as
coordenações têm experiência
docente e prática profissional e
sempre acompanham o
processo de matrícula dos
alunos, inclusive dos que
demonstram condições de
avanço no curso.

Aumento da carga horária do
componente curricular
Eletrônica Analógica II, que
atualmente tem 40 horas, para
80 horas.

INFRAESTRUTURA

Sugestão de instalação de
pontos de retirada de
chromebooks/notebooks nos
prédios do campus.

Será verificado com os
responsáveis. Ressalta-se que
os professores têm autonomia
para disponibilizar
chromebooks/notebooks para
os estudantes da turma
mediante reserva.

Atualmente a Instituição conta
com dois pontos de retirada de
chromebooks. Na Biblioteca, o
equipamento pode ser retirado
por mais dias, assim como os
materiais bibliográficos, e na
sala 407 do Prédio 11, o
equipamento deve ser retirado e
devolvido no mesmo dia. No
momento, a Univates não tem
quantidade suficiente de
chromebooks para criar novos
pontos de distribuição, além de
esses equipamentos serem
utilizados para atender às aulas,
quando solicitado pelo professor
por meio de reserva.

LANCHERIAS E RESTAURANTE

Será verificado com os
responsáveis.

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.

O preço dos cafés nas
máquinas de autoatendimento é
mais acessível em comparação
ao preço cobrado pelos cafés
nas máquinas das lancherias,
Será verificado com os
que são iguais. Além disso, há
responsáveis.
problemas no sistema de
cobrança da máquina de café
do Prédio 12, que às vezes
cobra um valor além do
estabelecido.

Ressalta-se que o preço dos
cafés nas máquinas de
autoatendimento é mais barato
do que nas máquinas das
lancherias pois não há
necessidade de mão de obra.
Quanto ao problema na
cobrança dos valores, será
entrado em contato com a
empresa responsável pela
operação da máquina para
corrigir a falha.

Reabertura da lancheria no
Prédio 12.

REPROGRAFIA
Problemas ao realizar cópias na Será verificado com os
impressora da Biblioteca.
responsáveis.

Idem à resposta anterior.

ASSUNTOS GERAIS
Com o retorno parcial das aulas
presenciais, o Uniapren
reportou que muitos estudantes
não estavam mais participando
dos encontros devido à
incompatibilidade de horários.
Ressalta-se que o CEP está
estudando o retorno das aulas
de apoio. Salienta-se que os
estudantes podem entrar em
contato com a secretaria do
CEP, pelo e-mail
cep@univates.br ou
presencialmente na sala 100 do
Prédio 2, para buscar apoio
quando necessário.

O Uniapren já está ofertando
novamente as aulas de Língua
Portuguesa para estrangeiros
nas terças-feiras, das 18h às
19h.

Ampliação do horário do
atendimento psicológico aos
estudantes.

Será verificado com os
responsáveis.

A Univates está organizando
um novo setor de apoio aos
estudantes em diversas áreas,
inclusive para apoio
pedagógico. A previsão é que o
setor esteja operando em
fevereiro de 2022. Nessa
organização, será considerada
a ampliação do horário dos
atendimentos psicológicos.

Implementação de um polo
voltado para área técnica em
agricultura em áreas rurais,

A Reitoria da Univates definiu
como meta visitar todas as
prefeituras municipais do Vale

Idem à resposta anterior.

Questionamento sobre a
continuidade da oferta de aulas
de Língua Portuguesa pelo
Laboratório de Aprendizagem Uniapren para estrangeiros.

como, por exemplo, na cidade
de Imigrante.

Sugestão de realização de
palestras para funcionários de
empresas para apresentação
dos cursos que são ofertados
pela Univates.

do Taquari, objetivando firmar
parcerias com outros municípios
da região para oferecer cursos
à população. Algumas visitas já
foram realizadas e continuarão
ocorrendo ao longo de 2022.
Ressalta-se que foi verificada
com o prefeito da cidade de
Imigrante a possibilidade de
ofertar capacitações às
pessoas. Com isso, foi proposta
a organização de um encontro
com empresários locais para
avaliar essa possibilidade.
A Instituição está
constantemente realizando
diferentes ações para
divulgação dos cursos e
buscando novas alternativas
dentro do possível.

Sugestão de investimento em
Será verificado com os
um curso de tecnologia na área
responsáveis.
de Eletrônica.

Idem à resposta anterior.

No momento não há previsão
de oferta de novos cursos de
tecnologia.

ELOGIOS
Elogios à Univates pela
realização da reunião da
Reitoria com os representantes
de turma, pela assistência aos
alunos durante a virtualização
das aulas e pelo retorno
presencial das aulas.
Elogio aos professores e à
coordenação do curso Técnico
em Enfermagem.
Elogios às professoras
Lisangela Bagatini e Teresinha
Aparecida Faccio Padilha.
Elogios à professora Juliana
Thomas.
Elogios aos professores do
curso Técnico em Comunicação
Visual.
Elogio aos professores Cristian
Leandro Metz e Beatriz
Kintschner Rossi.
Elogio à professora Lúcia
Adriana Pereira Jungles.

Agradecimento pelos elogios.

Idem à resposta anterior.

