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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 a Reitoria, diretores de Centro, Comissão Própria de Avaliação (CPA) e setor de
Planejamento e Avaliação Institucional, além de representantes de áreas convidados.
No segundo semestre de 2019 as reuniões ocorreram nos dias 21, 23 e 24 de
outubro e contaram com a participação de 251 estudantes. Abaixo, segue o detalhamento
da reunião realizada no dia 23 de outubro.

Reunião com representantes de turma do CCBS, do Cetec e do CGO
Data: 23 de outubro de 2019
Representante da Reitoria: Júlia Elisabete Barden
Representante do CCBS: Jairo Luis Hoerlle
Representante do Cetec: Daniel Neutzling Lehn
Representante do CGO: Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar
Representante do setor de Compras: Dilvane Dresch Martinelli
Representante do setor de Engenharia e Manutenção: Pedro Israel Pereira
Representante da CPA: Manfred Costa
Representante do setor de Planejamento e Avaliação Institucional: Rudinei da Silva
Demais participantes: Cassiano Müller Reis
Público-alvo: representantes das turmas do CCBS, do Cetec e do CGO
Representantes de turma presentes na reunião: 131

A seguir, apresenta-se o relatório das demandas encaminhadas pelos estudantes
na reunião com os representantes de turma do CCBS, Cetec e do CGO ocorrida no
semestre 2019B, o retorno fornecido no momento da reunião e a devolutiva final da
Univates.

COLOCAÇÃO DO ESTUDANTE

DEVOLUTIVA IMEDIATA

RESPOSTA FINAL

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Elaboração de formulário
específico para os cursos do
Cetec na Autoavaliação
Institucional, visando a não haver
relação com a área de humanas.

O formulário deve contemplar
todas as áreas dos cursos, pois o
objetivo não é mensurar ou avaliar
áreas específicas. Ressalta-se
que o formulário é elaborado por
um grupo de especialistas,
Idem à resposta anterior.
capacitados a identificar todas as
áreas que envolvem a formação
dos estudantes e que devem ser
consideradas na Autoavaliação
Institucional.

Disponibilização de um número de
WhatsApp p
 ara facilitar a
participação dos estudantes na
reunião da Reitoria com os
representantes de turma.

O formato da reunião será revisto
para os encontros a serem
realizados a partir de 2020,
devendo a sugestão ser levada
em consideração.
BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIA

Revisão do prazo para retirada de
livros com solicitação de reserva. Será verificado com a área
Sugere-se aumentar para 48
responsável.
horas (prazo atual é de 24 horas).

O prazo para retirada de materiais
que estão emprestados para outro
estudante já é de 48 horas, sendo
comunicado a quem reservou
quando o material é devolvido,
não havendo uma data ou hora
programada para que isso ocorra.
Para as reservas de materiais
disponíveis na Biblioteca o prazo
de retirada é de 24 horas, pois
esse serviço visa a agilizar a
retirada dos materiais. Ao
aumentar o prazo desse serviço,
os livros ficariam mais tempo
indisponíveis para retirada,
prejudicando os demais usuários
da Biblioteca. Ressalta-se que os
materiais disponíveis podem ser
retirados diretamente dos
acervos, não sendo necessária a
reserva.

BOLSAS/QUESTÕES FINANCEIRAS

Possibilidade de oferta de Bolsa
Licenciatura para os cursos de
bacharelado.

A Univates possui uma política
para formação de professores, por
isso, a bolsa é exclusiva para os
cursos de licenciatura. O objetivo Idem à resposta anterior.
da Instituição com esse incentivo
é viabilizar e estimular a formação
de professores.

Redução dos valores das
mensalidades.

A falta de financiamento e a crise
econômica atual trazem
dificuldades para ambas as

O valor das mensalidades da
Univates está na média das
demais universidades do Estado e

partes, Instituição e estudantes. O
valor das mensalidades está de
acordo com a qualidade de ensino
e a estrutura oferecida pela
Instituição. Orienta-se que os
estudantes procurem os
programas de financiamento
disponíveis.

do País. Em caso de dificuldades
financeiras, a Instituição oferece
financiamento (Credivates) aos
alunos que necessitam.

Desconto para cursar disciplinas
ofertadas no sábado.

Existe incentivo para estudar no
sábado. O valor do desconto já foi
maior, porém não resultou em
Idem à resposta anterior.
incremento de matrículas. A
Instituição não irá alterar o valor
praticado.

Redução das mensalidades de
disciplinas semipresenciais.

A forma de trabalho dos cursos de
Educação a Distância (EAD) é
diferente dos cursos presenciais.
Idem à resposta anterior.
Não haverá redução de valor das
mensalidades das disciplinas
semipresenciais.
CURSOS/DISCIPLINAS/MATRÍCULAS

Possibilidade de oferta da
disciplina de Vivência
Internacional para todos os
cursos.

Devido ao alto custo e valor
cobrado pela disciplina, não será
implementado nesse momento.

Antecipação da entrega do
Trabalho de Conclusão do Curso
(TCC) em relação aos outros
semestres no CCBS.

Os TCCs 1 e 2 foram antecipados
devido às provas do Exame
Nacional de Desempenho dos
Idem à resposta anterior.
Estudantes (Enade). A data de
entrega será normalizada a partir
do próximo semestre.

Dúvidas sobre a importância dos
Estudos Independentes, visto que
alguns estudantes não
consideram necessário para o seu
curso e não possuem tempo hábil
para entrega dos trabalhos em
razão de suas atividades
profissionais.

Os Núcleos Docentes
Estruturantes (NDEs) sempre
solicitam aos professores mais
atenção às atividades elaboradas.
Será verificada, com os
professores, a possibilidade de
disponibilização dos trabalhos de
forma antecipada.

Oferta de disciplinas mais
voltadas ao curso do aluno pelo
novo formato de matrículas.
Muitas disciplinas eletivas não
prioritárias são relacionadas pelo
sistema.

A coordenação preestabelece as
disciplinas de acordo com a matriz
curricular do curso. No novo
formato, o estudante tem a
possibilidade de decidir quais
eletivas quer cursar, mas quando
Idem à resposta anterior.
está próximo ao final do curso as
disciplinas se tornam obrigatórias.
Solicita-se que o aluno contate a
coordenação para verificar a
possibilidade de se matricular em
outras eletivas.

Insatisfação por parte dos
estudantes quanto ao novo

O objetivo do novo modelo é
Idem à resposta anterior.
seguir a matriz curricular do curso

Idem à resposta anterior.

Idem à resposta anterior.
Ressalta-se que os estudos
independentes integralizam carga
horária, sendo assim, são
obrigatórios.

sistema de matrículas.

e fazer com que o aluno se
matricule de acordo com o
andamento das semestralidades.

Conforme o avanço dos
semestres do curso, as disciplinas
Liberação apenas de disciplinas
se tornam mais difíceis, pois
mais complexas e importantes do exigem mais conhecimento do
curso pelo novo formato de
aluno em relação às outras já
matrículas, o que não permite que cursadas. A ideia do novo sistema
Idem à resposta anterior.
o aluno tenha a opção de escolha. de matrículas é permitir que a
A divulgação das disciplinas que o coordenação escolha as
aluno irá cursar poderia ser
disciplinas de acordo com o PPC
antecipada.
para que os estudantes sigam a
semestralidade proposta para a
formação.

Falta de informações sobre as
disciplinas intensivas no novo
sistema de matrículas.

-

Acréscimo de um campo no novo
sistema de matrículas que
possibilite ao estudante descrever
qualquer observação necessária.

O novo sistema de matrículas não
apresenta informações sobre os
componentes curriculares
ofertados. O aluno deve optar por
cursar intensivo para que seja
matriculado pelo coordenador em
disciplina ofertada nesse formato,
caso o aluno esteja apto a
cursá-la.
O pedido de matrícula apenas
apresenta as opções de formato
de matrícula ao estudante, não
devendo ser um meio de
comunicação e conversa entre
aluno e coordenador. As
observações devem ser
encaminhadas via protocolo de
ajuste, que pode ser aberto de
forma on-line e sem cobrança de
taxa, pois esse é o meio de
comunicação para matrículas.

O curso disponibiliza visitas
técnicas e viagens de estudos,
Realização de mais aulas práticas
possibilitando ao estudante ter
no curso de Engenharia Civil e
mais relação com a prática. Ainda,
possibilidade de
a Univates publica editais que
Idem à resposta anterior.
acompanhamento dos projetos de
possibilitam que o estudante
infraestrutura realizados dentro do
acompanhe os projetos de
campus.
infraestrutura da Instituição de
forma voluntária.
Os primeiros semestres dos
cursos do CCBS são comuns a
todas as graduações para que os
Separação da disciplina de
estudantes compreendam que
Anatomia e Fisiologia Humana no são agentes da saúde antes de
Idem à resposta anterior.
curso de Psicologia.
serem profissionais específicos de
uma área. Assim, algumas
disciplinas foram agrupadas a fim
de atender às diversas áreas do

Centro. Cada curso organizou
suas disciplinas específicas para
suprir as necessidades de
conteúdo não atendidas nas
disciplinas compartilhadas.
ESTACIONAMENTO/TRÂNSITO
Motos são estacionadas no local
de embarque e desembarque em
frente ao Prédio 11.

Um local apropriado será
disponibilizado para as motos.
Ações necessárias estão sendo
realizadas por parte dos agentes
de trânsito.

Vagas mal ocupadas nos
estacionamentos internos.
Sugere-se aplicação de multa
nesses casos.

As vagas dos estacionamentos
estão sinalizadas, exceto no
estacionamento ao lado do Prédio
11. Multas já foram aplicadas
Idem à resposta anterior.
anteriormente, mas questões
judiciais impediram a continuidade
dessa ação por se tratar de uma
área privada.

Idem à resposta anterior.

Utilização das vagas de
estacionamento para pessoa com
deficiência (PCD) por estudantes
que possuem algum tipo de
mobilidade reduzida temporária
que dificulte a locomoção pelo
campus.

As vagas destinadas a PCDs
também podem ser utilizadas por
Em casos específicos, o aluno
gestantes e pessoas com
poderá utilizar as vagas para PCD
mobilidade reduzida, seja
mediante solicitação por
permanente, seja temporária.
protocolo.
Para isso, solicita-se que o
usuário cadastre a placa do
veículo, informando sua
necessidade, pelo e-mail
engenharia@univates.br.
Mais informações:
Será reforçada com os
https://www.univates.br/jornal-daresponsáveis a necessidade de
avaliacao/noticia/22567-gestantes
Falta de informações quanto ao
instruir corretamente os
-podem-utilizar-vagas-especiais-d
uso das vagas de estacionamento estudantes sobre essa questão.
e-estacionamento.
para PCD em casos específicos. Todos têm direito de utilizar a
A Univates está verificando uma
vaga para PCD mediante
forma de relembrar os alunos
comprovação da necessidade.
sobre essa possibilidade no início
de cada semestre por meio dos
diversos canais de comunicação
utilizados pela Instituição.
Falta de organização dos ônibus
que realizam viagens de longas
distâncias.

A Univates realiza reunião com os
motoristas de ônibus todos os
Idem à resposta anterior.
semestres. O problema será
verificado no próximo encontro.
EVENTOS

Lentidão nos computadores
utilizados em algumas oficinas do
CCTEC.

Os computadores são preparados
para serem utilizados nos
eventos, mas podem estar com
problemas. Nesses casos,
Idem à resposta anterior.
solicita-se que os estudantes
entrem em contato com a
coordenação do curso.

Revisão dos valores e multas
cobrados nos eventos do
Congresso de Ciência e
Tecnologia do Vale do Taquari
(CCTEC).

A Univates já está buscando uma
forma de reduzir os valores
cobrados nos eventos do CCTEC
ou torná-los gratuitos.

Idem à resposta anterior. O
CCTEC, bem como o Technology
Day, terá novo formato em 2020
com o intuito de reduzir ou
eliminar a cobrança de inscrições.

Separação dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e
Engenharias nas competições de
pontes durante eventos do
Nesses casos, os alunos podem
CCTEC, pois os estudantes de
organizar equipes mistas. Será
Arquitetura e Urbanismo foram
verificado com os responsáveis.
obrigados a participar sem possuir
conhecimento prévio do conteúdo
necessário para a atividade.

Idem à resposta anterior.

Melhora nas projeções das
atividades propostas no
Technology Day, evento do
CCTEC.

-

A sugestão de projeção alternada,
em um mesmo telão, dos
resultados das diversas
competições será providenciada
para o Technology Day de 2020.

Falta de informações sobre os
minicursos ofertados.

Será aperfeiçoado para os
próximos semestres.

Idem à resposta anterior.

A Copa Univates/DCE é uma
atividade paralela. Para participar
das competições, os estudantes
devem se organizar em relação às
atividades acadêmicas. Não será
Participação na Copa
deixado de exigir a presença em
Univates/DCE não garante
aula quando houver esse tipo de
presença em aula e, por vezes, há
evento, mas o aluno poderá
conflito com a data de avaliação.
conversar com o professor para
organizar os cronogramas das
aulas e não haver conflito entre as
datas das competições e das
avaliações.

A Instituição entende que os
estudantes devem ter liberdade
para escolher participar da Copa
Univates/DCE ou permanecer em
aula. Se optarem por participar da
competição, devem gerenciar sua
frequência dentro do limite de
faltas.

Disponibilização dos nomes dos
palestrantes nas inscrições dos
eventos realizados pelo curso de
Administração.

A possibilidade de inserir essas
informações no cadastro das
atividades será verificada com os
setores responsáveis.

-

INFRAESTRUTURA
Instalação de novos armários no
espaço disponibilizado aos alunos Será verificado.
no HBB.

A solicitação foi encaminhada aos
responsáveis, que farão o
encaminhamento com as áreas
envolvidas.

Disponibilização de armários para Será analisado para
usuários do Bicivates.
implementação em 2020.

Idem à resposta anterior.

Remoção dos bebedouros
instalados ao lado dos banheiros.

Os bebedouros do Prédio 3 já
foram removidos. Solicita-se que
os prédios nos quais os
bebedouros precisam ser
realocados sejam identificados.

A identificação dos prédios pode
ser realizada por meio do sistema
de Avaliação de Serviços e
Infraestrutura, disponível de forma
contínua no Universo Univates.

Água fria nos aquecedores de
água dos Prédios 7, 8 e 9.

Os aquecedores de água
possuem capacidade para 40

Solicita-se que questões como
essa sejam encaminhadas por

litros e, em casos de maior
demanda, a água pode esfriar. Os
aquecedores nos prédios citados
serão verificados.

meio do sistema de Avaliação de
Serviços e Infraestrutura,
disponível de forma contínua no
Universo Univates, para que
sejam resolvidas tão logo forem
identificadas.

-

A viabilidade técnica para
instalação de um aquecedor no
local, bem como as condições de
segurança para instalação do
equipamento, será analisada.

Melhoria na altura dos
aquecedores de água.

-

A solicitação será analisada
respeitando a norma de
acessibilidade, além de serem
verificados os riscos envolvidos
na alteração, visto que existe a
possibilidade de ocorrerem
acidentes, como queimaduras,
envolvendo crianças.

Existência de fios elétricos
desencapados no Prédio 1.

Será verificado com os
responsáveis pela obra que está
em andamento no local.

Os cabos elétricos estavam
desenergizados e não ofereciam
risco aos usuários. De qualquer
forma, a situação já foi resolvida.

Verificação e melhoria na
iluminação da faixa de segurança
em frente ao Prédio 1.

O sistema de iluminação do local
será verificado.

Em razão da reforma do Prédio 1,
algumas luminárias foram
removidas, o que diminuiu a
iluminação no entorno do prédio.
Com a conclusão das obras,
prevista para o final de novembro,
a situação será resolvida.

Instalação de uma faixa de
pedestres entre a Biblioteca e o
Prédio 16.

A instalação da faixa de pedestres
Está sendo realizado orçamento
em frente à Biblioteca já está em
para a instalação de calçadas e
fase de orçamento, devendo as
quatro novas faixas de segurança
faixas ser implantadas até o final
perto da rótula da Biblioteca.
do mês de novembro.

Instalação de cobertura entre os
Prédios 16 e 17.

No momento não há previsão
para execução devido ao alto
investimento necessário e por
questões arquitetônicas.

Idem à resposta anterior.

Paradas de ônibus de vidro entre
a Biblioteca e o Prédio 12 são
muito quentes durante o dia.

O vidro instalado nessas paradas
foi projetado para retrair a
temperatura do sol. Será
verificada uma forma de ampliar
essa capacidade de retração.

Idem à resposta anterior.

Portas corta-fogo do Prédio 11
dificultam a acessibilidade dos
cadeirantes. Sugestão de instruir
guardas do local para ajudar
quando necessário.

A Univates preza pela política de
acessibilidade. Solicita-se que o
estudante PCD informe via
protocolo suas necessidades
para que a Instituição possa
melhor atendê-las.

Idem à resposta anterior.

Implantação de uma sala do
Diretório Central dos Estudantes

O DCE solicitou o espaço, que já
foi concedido pela Univates. No

Idem à resposta anterior.

Instalação de aquecedor de água
no estacionamento do Prédio 16.

(DCE) no Prédio 16.

entanto, a Instituição ainda não
recebeu o projeto do espaço pelo
DCE.

Instalação de mais tomadas nas
salas de aula e substituição das
tomadas antigas para o novo
modelo.

As salas possuem tomadas para
atender a cerca de 25% da
capacidade de alunos em cada
espaço. A Instituição está
tentando encontrar um fornecedor
adequado e buscando novos
modelos de totens que atendam
aos requisitos de segurança,
Idem à resposta anterior.
objetivando ampliar essa
capacidade de atendimento. Em
relação à substituição das
tomadas antigas para o novo
modelo, a troca está sendo
realizada de forma gradativa
devido ao alto investimento
necessário.

Mesas da Sala de
Empreendedorismo no Prédio 2
são inadequadas e instáveis.

Será verificado com os
responsáveis.

Será verificada com o fornecedor
a possibilidade de melhorar a
estabilidade dos móveis.

-

O posicionamento das telas de
projeção nas salas de aula tem
sido padronizado desta maneira
justamente por solicitação dos
professores que, dessa forma,
podem fazer anotações sobre a
projeção.

Ao usar o projetor, falta espaço
em alguns quadros das salas de
aula para utilização pelo
professor.

LANCHERIAS E RESTAURANTE

Instalação de um restaurante que
ofereça desconto aos alunos.

Recentemente foi publicado edital
para instalação de um novo
restaurante, mas não cabe à
Univates conceder o desconto.
Idem à resposta anterior.
Será verificado qual restaurante
mais atende às necessidades dos
alunos.

Instalação de lancheria no Prédio
18 ou reabertura da lancheria no
Centro Clínico.

Houve instalação de lancheria no
Centro Clínico, mas o baixo
movimento impediu que os
proprietários continuassem no
local. Atualmente há uma
lancheria no Prédio 18 e uma
Idem à resposta anterior.
máquina de lanches no Prédio 17.
Por questões financeiras e de
viabilidade econômica, não há
previsão para a instalação de
outra lancheria nesses locais.

Máquinas de café não aceitam
notas de dinheiro.

A existência de máquinas que
aceitem notas de dinheiro ou
cartão de crédito será verificada
com os responsáveis.

Idem à resposta anterior.
Ressalta-se que a Univates está
buscando reduzir a circulação de
moeda em espécie no campus p
 or
motivo de segurança.

METODOLOGIAS DE ENSINO/PROFESSORES
Alguns professores do Cetec,
além de solicitar o certificado de
participação em eventos, exigem
trabalhos para validar a presença
em aula.

Os estudantes devem combinar
essas questões diretamente com
o professor da disciplina.

Idem à resposta anterior.

Revisão da exigência dos
professores do curso de Ciências
Biológicas para que os estudantes
entreguem trabalhos impressos
nos estágios.

Será verificado com a
coordenação do curso, pois a
Instituição estimula a entrega dos
trabalhos em versão digital.

Idem à resposta anterior.

Atraso na postagem de notas por
parte dos professores.

Será verificado com os
professores e coordenações de
curso.

Idem à resposta anterior.

Falta de informação por parte dos
professores do curso de
Será verificado com a
Arquitetura e Urbanismo sobre
coordenação do curso.
quais atividades compõem cada
nota postada no sistema.

Idem à resposta anterior.

Como no Enade não há a
possibilidade de usar planilhas
Possibilidade de nas provas
eletrônicas, os alunos precisam
serem utilizadas as ferramentas
saber realizar os cálculos
empregadas durante as atividades manualmente. No entanto, será
Idem à resposta anterior.
em aula do curso de Ciências
verificada com a coordenação do
Contábeis.
curso a possibilidade de utilizar as
ferramentas em provas mais
complexas.
REPROGRAFIA

Poucas impressoras plotter para
atender às necessidades de
impressão dos estudantes de
Arquitetura e Urbanismo,
causando atrasos na entrega dos
trabalhos.

A Univates elaborou um plano
com os responsáveis pela Selbetti
no qual os professores
comunicam antecipadamente o
número de impressões que serão
realizadas durante o dia,
Idem à resposta anterior.
permitindo melhor organização
por parte da empresa. Caso esse
aviso prévio não esteja ocorrendo,
será verificado com a
coordenação do curso.

Será verificado com os
Falta de preparação e
responsáveis. Solicita-se que os
atendimento inadequado realizado alunos utilizem o autoatendimento Idem à resposta anterior.
pelos funcionários da Selbetti.
em dias mais movimentados para
evitar eventuais transtornos.
Retomada das cotas de
impressão.

As cotas de impressão não serão
retomadas.

Idem à resposta anterior.

SALAS DE AULA/LABORATÓRIOS/ENSALAMENTOS
Investimento em softwares de
simulações mais potentes para o
curso de Engenharia Mecânica.

Está aprovado um orçamento de
mais de R$ 1,5 milhão para a
modernização e atualização das

Idem à resposta anterior.

Em alguns casos, há poucas
máquinas disponíveis para os
estudantes.

máquinas da Instituição para o
ano de 2020, devendo sanar o
problema do curso.

Reagentes estão vencidos no
Laboratório de Química.

Visando ao melhor
aproveitamento do material e à
redução do custo, esses
reagentes são reaproveitados em
Idem à resposta anterior.
outros espaços. Solicita-se que os
professores verifiquem a
funcionalidade dos reagentes
antes de os utilizarem nas aulas.

Redução do número de alunos
por turma no curso de
Administração, pois os
professores não conseguem
atender a todos.

Com a redução gradativa do
número de matriculados nos
cursos presenciais, tem-se
conseguido reduzir o número de
alunos por turma. Será solicitado
aos professores que tenham
atenção às turmas com maior
quantidade de alunos.

Idem à resposta anterior.

Melhor distribuição dos
orientadores entre os alunos na
Será verificado com a
disciplina de Estágio I do curso de
coordenação do curso.
Engenharia Civil para evitar
sobrecarga.

A distribuição dos orientadores
será observada em 2020A para
que não haja excesso de
estudantes para cada professor.

A utilização do jaleco é exigida
para os alunos de Medicina e
Enfermagem, mas os estudantes
do curso de Medicina não o
utilizam.

Idem à resposta anterior.

Será verificado com os
responsáveis.

ASSUNTOS GERAIS
Falta de conferência dos
guarda-chuvas no momento da
retirada. Eles podem estar
danificados sem o aluno ter
conhecimento e acarretar em uma
multa indevida.

A verificação dos guarda-chuvas é
realizada na devolução do
material. Ressalta-se que também
cabe ao aluno realizar a
conferência durante a retirada. A
demanda será reforçada aos
responsáveis.

O setor responsável reforçou a
necessidade de conferência dos
guarda-chuvas nas recepções da
Univates.

Implantação de prova substitutiva
e aumento da nota média para 7.

-

A composição das notas não será
reavaliada neste momento.

Liberação do acesso pelo portão
lateral do Prédio 18.

Não será implementado por
questões de segurança.

Idem à resposta anterior.

Implementação de aplicativos do
Ambiente Virtual e do Universo
Univates para celulares.

Com o objetivo de melhorar a
comunicação com os estudantes,
a criação de um aplicativo já está
em andamento. O lançamento
está programado para o início de
2020.

Idem à resposta anterior.

Possibilidade de o professor
A possibilidade será verificada
enviar e-mail a
 os estudantes após
com o setor de Educação a
liberação/cadastro das disciplinas
Distância.
no Ambiente Virtual.

A viabilidade técnica para envio
de e-mails após a liberação de
disciplinas no Ambiente Virtual
será analisada pelo setor
responsável, além de ser

verificada a possibilidade de
implantar a solicitação no próximo
semestre.

A Univates oferta diversas
Espaços de participação
oportunidades e espaços de
disponibilizados pela Univates são
participação aos estudantes, mas
pouco aproveitados pelos
nem sempre são bem
estudantes.
aproveitados.

Sugere-se que os estudantes se
apropriem das representações
discentes nos mais diversos
conselhos e comissões da
Univates (Conselho Universitário Consun, Conselhos de Centro Concens, Conselhos de Curso Concurs, Assembleia Geral da
Fuvates e Comissão Própria de
Avaliação) e utilizem essa
representação de forma efetiva.
Ainda, ressalta-se a importância
da participação em espaços de
Autoavaliação Institucional
(formulários eletrônicos e reunião
da Reitoria com representantes de
turma).

Será verificado com a
Falta de educação dos estudantes
coordenação do curso de
e professores do curso de
Medicina. Sugere-se que o aluno
Medicina com os demais alunos
procure a coordenação do seu
da Universidade.
curso em situações extremas.

Idem à resposta anterior.

Excesso de barulho nos
corredores devido aos trotes do
curso de Medicina no início do
ano.

Idem à resposta anterior.

Será verificado com os
responsáveis.
ELOGIOS

Elogio ao curso de Nutrição e à
infraestrutura da Univates.

-

-

Elogio ao espaço disponibilizado
aos alunos do curso de
Enfermagem no HBB.

-

-

Elogio à disciplina de Motores de
Combustão Interna.

-

-

Elogio às monitorias.

-

-

