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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 23 de novembro.
Reunião com representantes de turma das áreas de CM e de CV
Representante da Reitoria: Fernanda Storck Pinheiro
Coordenação Pedagógica: Aline Pin Valdameri e Márcia Solange Volkmer
Representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA): Aline Pin Valdameri
Representante do setor de Avaliação e Regulação: Gabriel Hilgemann Berner
Número de representantes de turma presentes na reunião: 34 (27 on-line e 7
presencialmente)
A professora Fernanda Storck Pinheiro, Pró-Reitora de Ensino da Univates,
realizou a abertura do encontro. Na sequência apresentou informações sobre o
andamento das aulas. Informou que, após manifestação dos estudantes, o horário
de início das aulas foi alterado novamente para as 19h10min, entrando em vigor no
primeiro semestre de 2022. Comunicou que o Auditório do Prédio 7 está sendo
reformado, estando a conclusão das obras prevista para o início do próximo
semestre. Além disso, mencionou que o Anfiteatro também será reformado em
breve, para que a Instituição possa utilizar o local com mais frequência.
As coordenadoras pedagógicas do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), Aline
Pin Valdameri e Márcia Solange Volkmer, ressaltaram a importância da
Autoavaliação Institucional. Informaram que o NAP realiza acompanhamento

quinzenal dos resultados durante o período da avaliação e executa ações
pedagógicas quando necessário.
A seguir é apresentado o relatório das demandas encaminhadas pelos
estudantes na reunião com os representantes de turma das áreas de CM e de CV, o
retorno fornecido no momento da reunião e a devolutiva final da Univates.

COLOCAÇÃO DO
ESTUDANTE

DEVOLUTIVA IMEDIATA

RESPOSTA FINAL

ÁREA DE CIÊNCIAS MÉDICAS (CM)
BIBLIOTECA

Ampliação do horário de
funcionamento da Biblioteca
aos sábados.

A Biblioteca da Univates já
disponibilizou atendimento aos
sábados e domingos, porém foi
constatado que há pouca
movimentação e, com a
pandemia, os horários de
funcionamento nos finais de
semana foram interrompidos.
Será verificada com os
responsáveis a possibilidade de
retomar o atendimento nesses
dias.

No ano de 2021 não haverá
ampliação do horário de
atendimento da Biblioteca aos
sábados. No entanto, em
conjunto com a Reitoria, está
sendo avaliada a possibilidade
de retorno gradual dos
atendimentos em 2022.

INFRAESTRUTURA
A limpeza da sala 406 do Prédio Será verificado com os
3 não está sendo realizada.
responsáveis.

Idem à resposta anterior.
A empresa terceirizada fará a
limpeza do local.

ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA (CV)
AULAS/DISCIPLINAS/CURRÍCULOS/CURSO
Falta de compreensão, por
parte dos estudantes, dos
conteúdos do componente
curricular Saúde Coletiva, do
curso de Biomedicina, porque
as aulas são semipresenciais e
o componente aborda mais a
teoria.

O componente semipresencial
Saúde Coletiva pertence ao
currículo antigo do curso de
Biomedicina e não será mais
ofertado à medida que os
estudantes que estão
matriculados no currículo
concluírem a matriz curricular.

Idem à resposta anterior.

Os mestrandos ministram as
aulas sob supervisão do
professor responsável pelo
Alguns mestrandos que
componente curricular.
ministram aulas no curso de
Ressalta-se que esse processo
Farmácia utilizam metodologias de ensino faz parte dos estágios
que dificultam a compreensão
dos mestrandos nos Programas Idem à resposta anterior.
dos conteúdos. Sugestão:
de Pós-Graduação (PPGs).
realizar aulas mais didáticas e
Caso a aprendizagem dos
claras.
estudantes do componente seja
prejudicada devido a esse
processo, sugere-se que entrem
em contato com a Pró-Reitoria

de Ensino, pelo e-mail
proen@univates.br.
Falta de pacientes para
atendimento nos estágios da
Clínica Universitária Regional
de Educação e Saúde (Cures).
Ainda, insatisfação dos
estudantes com os trabalhos
aplicados nos estágios, que
poderiam ser realizados
remotamente.

A Univates realizará reunião
com a Cures e as coordenações
de curso para planejar a
ampliação do número de
Idem à resposta anterior.
atendimentos de pacientes e
adequar a organização das
aulas práticas.
ESTACIONAMENTO/TRÂNSITO

Devido ao fluxo intenso do
trânsito durante o período
noturno, os ônibus não
desembarcam os estudantes
nas paradas do Prédio 16,
fazendo com que os alunos se
atrasem para as aulas.

Entende-se que uma solução
viável para isso é ampliar o
espaço de desembarque dos
ônibus, proibindo o
estacionamento de automóveis
perto das paradas do Prédio 16.
Para verificar essa
Idem à resposta anterior.
possibilidade, é necessário
entrar em contato com o
governo municipal, visto que a
Instituição não tem poderes
para intervir no trânsito. Será
verificado com os responsáveis.

Há duas vagas cobertas no
estacionamento do Prédio 18,
no ponto mais próximo das
Será verificado com os
instalações. Não é possível
responsáveis. Sugere-se que os
Vaga para deficientes mais
instalar uma vaga mais próxima
estudantes relatem demandas
perto das instalações do Prédio
ao prédio em razão das normas
específicas sobre acessibilidade
18.
previstas no Plano de
ao NAP, pelo e-mail
Prevenção e Proteção Contra
nap@univates.br.
Incêndio (PPCI) e devido ao
espaço necessário para acesso
de ambulâncias.
Os valores cobrados atualmente
pela empresa terceirizada são
necessários para garantir a
segurança contra possíveis
Estacionamento gratuito para os
danos ao patrimônio das
Idem à resposta anterior.
estudantes.
pessoas que utilizam os
estacionamentos. Por isso, os
valores não serão reduzidos no
momento.
INFRAESTRUTURA
Instalação de um espaço no
Prédio 18 para ser usado pelos
estudantes de outras cidades
que permanecem nos turnos
manhã e tarde na Univates,
como, por exemplo, os alunos
do curso de Odontologia, com
um micro-ondas e uma
geladeira para aquecer/guardar

A Univates realizou um estudo
para verificar a viabilidade de
disponibilizar micro-ondas em
espaços de convivência do
campus, porém a continuidade
do projeto foi interrompida
devido à pandemia. Será
verificada a possibilidade de
retomada desse estudo.

A Instituição debateu com o
Diretório Central dos
Estudantes (DCE) sobre a
instalação de um espaço no
Prédio 18 e foi solicitado o
desenvolvimento de um projeto
para o setor responsável da
Instituição. Não há previsão de
conclusão desse espaço.

lanches.

Ressalta-se que o local terá
apenas micro-ondas.

As tubulações das cadeiras
odontológicas da Clínica de
Odontologia Ampliada passam
por dentro das salas do primeiro
andar do Prédio 18 e produzem
muito barulho, o que prejudica o
andamento das aulas.

Será realizada realocação das
turmas para que não haja aulas
nas salas do primeiro andar do
Prédio 18 no mesmo período
Idem à resposta anterior.
em que houver utilização dos
equipamentos na Clínica
Odontológica.

Revisão dos horários de
manutenção da infraestrutura
do campus, pois o barulho
prejudica o andamento das
aulas no período integral.
Ressalta-se que essa demanda
já foi mencionada na
Autoavaliação Institucional dos
semestres anteriores.

Será verificado com os
responsáveis novamente, pois a
demanda já foi comunicada ao
setor responsável
anteriormente.

Cobertura para os dias de
chuva e iluminação nas
escadas de emergência do
Prédio 18.

Será verificado com os
responsáveis.

Cobertura entre o Prédio 1 e a
parada de ônibus.

Será verificado com os
responsáveis.

Cobertura entre os Prédios 18 e Será verificado com os
16.
responsáveis.

Nos períodos da manhã e da
noite não são realizadas
manutenções que provoquem
altos ruídos, exceto em
situações de urgência.

A Univates não irá realizar
investimentos em coberturas
entre os prédios. Como
alternativa, foi implementado o
sistema de empréstimo de
guarda-chuvas.

Aparelhos de ar-condicionado
nas salas e nos laboratórios do Será verificado com os
Prédio 18 estão com problemas responsáveis.
de funcionamento.

A Instituição não conta com
equipe técnica para consertar
os aparelhos de
ar-condicionado do Prédio 18,
devido ao seu sistema de
funcionamento. Para isso, uma
empresa terceirizada foi
contratada e em breve o
conserto será realizado.

Instalação de uma parada de
ônibus no Prédio 18.

A área de desembarque do
Complexo Esportivo até o
Prédio 17 está centralizada na
parada dos ônibus, pois a
distância entre esse ponto e
todos os prédios é curta. Além
disso, não seria possível ter
uma parada em cada prédio
porque a via é muito estreita e
há a área de preservação
ambiental no local.

Será verificado com os
responsáveis.

LANCHERIAS E RESTAURANTE

Reabertura da lancheria do
Prédio 12.

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.
Instalação de lancheria no
Prédio 18.

Implantação de uma sala do
DCE próximo ao/no Prédio 16.

Será verificado com os
responsáveis.

O Prédio 18 tem baixa
movimentação de estudantes, o
que inviabiliza financeiramente
a instalação de uma lancheria
no local.

Será verificado com os
responsáveis.

A implementação da sala do
DCE próximo ao/no Prédio 16
será avaliada para o ano de
2022 e a definição será
comunicada aos estudantes
posteriormente.

ASSUNTOS GERAIS
Aquisição de mesas para
pessoas canhotas.

Será verificado com os
responsáveis. Sugere-se que os A aquisição de mesas para
estudantes entrem em contato canhotos será avaliada para o
com o NAP para solicitar esse
ano de 2022.
tipo de demanda.

Redução do valor das
Será verificado com os
mensalidades e postergação da
responsáveis.
data de vencimento do boleto.

A redução do valor das
mensalidades e a postergação
da data de vencimento do
boleto serão avaliadas para o
ano de 2022 e a definição será
comunicada aos estudantes
posteriormente.

Sugestão para que o
Desconto-Família para o
primeiro e o segundo membro
da família matriculados na
Instituição não tenha limitação
de idade, que atualmente é de
24 anos.

Será verificado com os
responsáveis.

Irmãos podem receber o
Desconto-Família até que um
complete 25 anos, cessando o
benefício no mês seguinte ao
aniversário, e enquanto o seu
estado civil for solteiro. Essa
regra está definida na resolução
do Desconto-Família e foi criada
tendo em vista o critério de
dependência que a Receita
Federal utiliza para a
Declaração do Imposto de
Renda.

Será verificado com os
responsáveis.

A Universidade já conversou
com a empresa terceirizada em
outro momento sobre a
ampliação dos horários de
atendimento no período
noturno, porém foi constatado
que há baixa demanda, o que
inviabiliza financeiramente o
atendimento noturno. Contudo,
a empresa ampliará o horário
de atendimento para, no
máximo, até as 19h15min.

Ampliação do horário de
atendimento da Farmácia no
Prédio 9 para após as 19h.

ELOGIOS
Elogios pela didática e fácil
Agradecimento pelos elogios.
compreensão de conteúdos nos

Idem à resposta anterior.

componentes curriculares do
curso de Biomedicina.
Elogios à Univates e aos
docentes do curso de Farmácia.
Elogios aos professores do
curso de Educação Física e à
higienização das instalações do
campus.
Elogios ao curso de Farmácia e
às professoras Jane Herber e
Danieli Gerhardt.
Elogios à professora Cátia
Viviane Gonçalves pelas
metodologias aplicadas em
aula.
Elogios à Univates pela limpeza
e organização dos prédios.

