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MENSAGEM DO REITOR
Novamente chegamos a mais uma edição do nosso Balanço Social, um manual que
apresenta, anualmente, as principais ações realizadas pela Univates e o nosso
desempenho nas áreas social, ambiental e econômica. Sempre é motivo de alegria
anunciarmos nossas realizações em prol da comunidade do Vale do Taquari, e mostrar o
nosso comprometimento com o desenvolvimento regional.
Destacamos que, no ano de 2012, foram muitos os motivos de comemoração: a Univates
recebeu destaque na avaliação do Ministério da Educação (MEC), configurando-se como
a terceira melhor instituição de ensino não pública do Rio Grande do Sul e a quarta
melhor entre os 140 centros universitários existentes no país; o parecer favorável do
MEC, na avaliação "in loco" que resultou em um conceito quatro (escala de 1 a 5), dando
continuidade ao processo de autorização do Curso de Medicina; o início das obras do
Centro Cultural Univates - um conjunto arquitetônico que abrigará o novo prédio da
Biblioteca e um teatro para 1.200 pessoas; o início dos trabalhos do Projeto de Inclusão
de Pessoas com Deficiência; a conquista inédita do time Univates/Florestal
Alimentos/Bira de campeã da Copa Brasil Sul de Basquete e de pentacampeão gaúcho; os
títulos do time de vôlei Univates/Avates como pentacampeã gaúcha e a conquista inédita
dos Jogos Universitários Brasileiros, vencida pela primeira vez por um time do Estado;
nossos alunos realizando intercâmbio acadêmico pelo programa Ciência sem Fronteiras;
inauguração do Prédio 17 - um local com laboratórios diversificados para as áreas de
design e engenharia, que contam com equipamentos de última geração, além de ser
estruturado com conceitos e tecnologias de sustentabilidade; o destaque do curso de
Ciências Biológicas - bacharelado como um dos melhores do país; celebração do projeto
de implantação do Curso de Medicina, que será ofertado em parceria com o Hospital
Estrela, Hospital Bruno Born e Prefeitura de Lajeado; ampliação do Parque Científico e
Tecnológico do Vale do Taquari – Tecnovates; e autorização pelo Ministério da Educação
(MEC) para oferecer curso a distância.
Tais conquistas descritas e aquelas que estão por vir mostram que a Univates tem sido
um exemplo do sucesso de uma causa. O sucesso é algo incomum, portanto não é para
homens e mulheres comuns. Nós somos pessoas incomuns, pessoas especiais que
podem ter orgulho de estar realizando feitos incomuns.
Que novas conquistas e avanços persistam nos próximos anos, compostos por novos
desafios, novas alegrias, novas paixões, para que possamos manter o fluxo de notícias
boas. Sabemos, porém, que a continuidade de um caminho de sucesso só é possível na
complexa teia que nos une aos que vieram antes e aos que estão irmanados conosco hoje
nos mesmos sonhos.
Somos todos galhos da mesma grande árvore e só nos tornamos melhores por meio da
interação com os outros.

Ney José Lazzari
Reitor do Centro Universitário Univates

‘‘

No ano de 2012, foram muitos os
motivos de comemoração: a
Univates recebeu destaque na
avaliação do Ministério da
Educação (MEC), configurando-se
como a terceira melhor instituição
de ensino não pública do Rio
Grande do Sul e a quarta melhor
entre os 140 centros universitários
existentes no país.

‘‘

Ney José Lazzari
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FILOSOFIA
MISSÃO
Gerar, mediar e difundir o conhecimento técnico-científico e humanístico, considerando
as especificidades e as necessidades da realidade regional, inseridas no contexto
universal, com vistas à expansão contínua e equilibrada da qualidade de vida.
PRINCÍPIOS
A Univates, apoiada no princípio da PLURALIDADE, que busca UNIDADE sem prejuízo da
INDIVIDUALIDADE do Ser Humano, defende: liberdade e plena participação; postura
crítica repassada pela reflexão teórico-prática; concepção dialética do conhecimento e da
construção de saberes e culturas; inovação permanente nas diferentes áreas da atividade
humana, com igual estímulo para a iniciativa individual e o desenvolvimento associativo
e sustentável; interação construtiva e transparente entre Universidade e Sociedade.
HISTÓRICO
A fundação da Associação Pró-Ensino Universitário do Alto Taquari (Apeuat) ocorreu
em 23 de março de 1964. A entidade iniciou o planejamento de instalação do Ensino
Superior na região e, em 31 de dezembro de 1968, obteve autorização do primeiro curso
aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), para a criação de uma extensão da
Universidade de Caxias do Sul – UCS, em Lajeado. O dia 17 de janeiro de 1969 marca o
início da história da Univates. É nessa data que surgem os primeiros cursos: Letras –
Licenciatura Plena, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Em 1972, a Instituição
conquista sua independência e passa a fomentar os rumos da Educação Superior no Vale,
com a transformação da Apeuat em Fundação Alto Taquari de Ensino Superior – Fates. A
Univates é credenciada como Centro Universitário no dia 1º de julho de 1999. Já no dia
16 de agosto de 2000 é criada a Fundação Vale do Taquari de Educação e
Desenvolvimento Social – Fuvates, que passa a ser a mantenedora do Centro
Universitário Univates no lugar da extinta Fates. Assim, articulando atividades de ensino,
pesquisa e extensão, a Univates obteve autonomia para a definição de metas e elaboração
de estratégias voltadas às necessidades da região do Vale do Taquari e em harmonia com
as tendências do mercado de trabalho mundial, sempre priorizando e incentivando a
participação comunitária. Sem fins lucrativos, o Centro Universitário Univates é uma
entidade plural, democrática, preocupada com a qualidade daquilo que faz, comunitária e
plenamente integrada com as questões regionais, mantida pela comunidade da região e
para a região. Em 2012, a Instituição contava com 471 professores, 441 funcionários
concursados, 111 estagiários e 96 bolsistas.
A VOCAÇÃO DA UNIVATES
- Qualificar recursos humanos, preferencialmente em nível superior;
- Auxiliar no processo de desenvolvimento do Vale do Taquari;
- Exercer o papel de integradora da região;
- Buscar soluções inovadoras para os problemas locais.
A Univates oferece cursos de ensino superior, pós-graduação, técnicos e de extensão. Em
2012, chegou a casa dos 13.384 alunos. Nesse mesmo ano foram oferecidos 152 cursos,
além de diversas atividades de pesquisa e programas de extensão. O ensino superior
contou com 8.765 alunos; os cursos técnicos, com 1.225; os cursos de extensão, com
2.861; e os de pós-graduação, com 533 alunos.
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
A Univates é mantida pela Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento
Social - Fuvates. A entidade é integrada por representantes dos municípios do Vale do
Taquari, da comunidade acadêmica e de instituições e organizações regionais. A cada
quatro anos, uma assembleia geral elege os integrantes dos Conselhos de Administração
e Curador da Fundação.
CÂMPUS UNIVATES
- Lajeado
Área total: 590.603,15 m²
Construída: 56.891,18 m²
Quantidade de prédios: 18
Salas de aula: 145
Laboratórios, museus e salas especiais: 191
- Encantado
Área total: 176.172,00m²
Construída: 3.116,89m²
Quantidade de prédios: 1
Salas de aula: 9
Laboratórios, museus e salas especiais: 2
MATERIAL DISPONÍVEL NAS DUAS BIBLIOTECAS AO FINAL DE 2012
Bibliografia: 56.775 títulos e 126.917 volumes
E-books: 2.000 títulos
Vídeos: 1.324 títulos e 1.838 volumes
DVDs: 525 títulos e 874 volumes
CDs: 953 títulos e 2.460 volumes
Calculadoras HP: 59
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CURSOS OFERECIDOS E EM ANDAMENTO EM 2012
GRADUAÇÃO
Administração – Análise de Sistemas
Administração - LFEs (Adm. de Empresas/Encantado, Adm. de Empresas/Lajeado, Análise de
Sistemas, Comércio Exterior, Gestão em Turismo e Negócios Agroindustriais)
Administração – Negócios Agroindustriais
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas, bacharelado
Ciências Biológicas, licenciatura
Ciências Contábeis
Ciências Exatas
Comércio Exterior
Comunicação Social – Jornalismo
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
Comunicação Social – Relações Públicas
Design – LFEs (Design de Produtos e Design Gráfico)
Direito
Educação Física, bacharelado
Educação Física, licenciatura
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Farmácia
Fisioterapia
História
Letras (Português, Português/Espanhol e Português/Inglês)
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Química Industrial
Relações Internacionais
Sistemas de Informação
Superior de Tecnologia em Design de Moda
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior de Tecnologia em Logística
Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
Turismo
SEQUENCIAIS
Sequencial em Gestão de Cooperativas
Sequencial em Gestão de Micro e Pequenas Empresas
Sequencial em Gestão Imobiliária
TÉCNICOS
Técnico em Química
Técnico em Telecomunicações
Técnico em Enfermagem
Técnico em Vendas
Técnico em Informática
Técnico em Edificações
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Eletroeletrônica
Técnico em Manutenção Automotiva
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PÓS-GRADUAÇÃO
Ações em Estimulação Precoce
Análises Clínicas
Bases Ecológicas para a Gestão Ambiental – Ênfase em Licenciamento Ambiental
Direito e Processo do Trabalho
Direito Previdenciário e Processo
Engenharia de Segurança do Trabalho – 2ª edição
Finanças e Controladoria – 5ª edição
Fisiologia do Exercício e do Desporto – 2ª edição
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica - 2ª edição
Gestão de Cooperativas – Unimed – Lajeado
Gestão Estratégica de Pessoas - 6ª edição
Gestão Universitária – 2ª edição
Jornalismo e Meios Digitais
MBA em Gestão de Cooperativas – Porto Alegre
MBA em Gestão Empreendedora de Negócios – 4ª edição
Pedagogia da Arte
Sustentabilidade e Eficiência Energética em Edificações
Tecnologia em Alimentos – 4ª edição
MESTRADO
Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento
Mestrado em Ensino de Ciências Exatas
Mestrado em Biotecnologia
EXTENSÃO
Centro de Treinamento de Tecnologia da Informação (CTTI) = 10 cursos
Interlínguas (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Libras, Português para Estrangeiros e
Português para Proficiência) = 25 cursos
Gastronomia (Risotos, Pizzas, Massas, Noite dos Filés, Noite do Salmão e Bacalhau) = 5 cursos
Outros Cursos de Extensão = 33 cursos

AÇÕES
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DIÁLOGO COM AS PARTES INTERESSADAS
Transparência no relacionamento com seus públicos: esta é a marca das atividades da
Univates, que, por meio do diálogo com seus interlocutores, membros da Fuvates,
colaboradores e sociedade, estabelece relação de cooperação entre as partes.
Feiras de Cursos
Anualmente, a Instituição realiza a Feira de Cursos, que envolve todos os cursos da
Graduação e Técnicos. São realizadas ações para divulgar suas atividades e aplicação de
teste vocacional, para despertar o interesse dos futuros estudantes e ajudá-los na escolha
do curso. Em 2012, houve 3.371 participantes, entre alunos e professores, oriundos de 78
escolas de Ensino Médio de diferentes regiões. A Univates também participou de feiras
de cursos nas escolas: Alberto Torres e Madre Bárbara, de Lajeado; Jacob Arnt, de Bom
Retiro do Sul; Escola Estadual Nova Bréscia, em Nova Bréscia; São Roque, em Carlos
Barbosa, e Colégio Cenecista Mário Quintana, em Encantado.
Linha gratuita 0800 7 07 08 09
Está disponível aos acadêmicos e à comunidade a linha 0800 para repassar informações
sobre eventos, cursos, atividades oferecidas, entre outras. Além disso, o 0800 é destinado
a sanar dúvidas de alunos sobre matrícula, processos e demais informações sobre a vida
acadêmica. Outra opção aos alunos é o e-mail linhadireta@univates.br, que se destina ao
esclarecimento de dúvidas. Em 2012 foram atendidas 9.272 ligações e respondidos 4.448
e-mails.
Jornal Univates, Nas Internas, Revista do Vestibular, Jornal Conexão, Informe
Universo Univates, Boletim da Avaliação, e Revista Univates
O Jornal Univates é distribuído aos públicos interno e externo, informando o que ocorre
na Instituição. O jornal Nas Internas, em formato de blog, contém informações internas e
permite o acesso pelos colaboradores, por meio da Intranet. A Revista do Vestibular é
distribuída anualmente a alunos dos terceiros anos do Ensino Médio da região e informa
sobre os cursos oferecidos no Vestibular. O Jornal Conexão é produzido semestralmente e
tem como público-alvo os diplomados pela Univates. Já o Informe Universo é um boletim
de notícias e informações aos alunos distribuído no início do ano letivo. O Boletim da
Avaliação é distribuído duas vezes por ano e informa sobre as requisições dos alunos nas
avaliações institucionais.
Uma das novidades de 2012 foi a produção da Revista Univates, um impresso com
reportagens especiais com assuntos que vêm ao encontro dos interesses da comunidade.
Portal Univates
Todos os eventos, projetos e cursos são divulgados no site www.univates.br, no qual se
destaca o link Universo Univates, espaço voltado aos alunos. Nele encontram-se diversos
serviços, como: informações acadêmicas e financeiras, emissão de atestados, abertura de
protocolos e o serviço “Classificados” - um dos mais procurados. Neste espaço é possível
cadastrar anúncios de venda, troca, doação ou compra. Também estão disponíveis no
portal as novidades de 2012: o Brechó Virtual, no qual os alunos cadastram roupas,
acessórios, calçados usados para troca, venda ou doação, e o Tour Virtual www.univates.br/tourvirtual, sendo pioneiro no Brasil em instituições de Ensino, que
mostra a estrutura da Instituição em 3D. Os usuários podem caminhar pelo câmpus e
visualizar a infraestrutura do local, com uma representação muito próxima da realidade,
além dos principais laboratórios, que podem ser visualizados em fotos panorâmicas.
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Redes Sociais
Monitora e atualiza o perfil da Univates e dos cursos de graduação nas redes sociais
virtuais facebook e twitter; organiza e dá suporte à transmissão ao vivo de eventos, por
meio das ferramentas de mídia social; acompanha e identifica oportunidades para
melhoria da gestão da marca Univates na web; faz a clipagem de sites de notícias, blogs e
redes sociais.
Fiança Solidária para o Fies
A Univates oferece um sistema on-line para alunos interessados em encontrar colegas
para troca de Fiança Solidária. Candidatos ao Fies podem entrar no Universo Univates e
clicar em “Serviços”, para participar ou buscar alunos que queiram ser fiadores.
Programa Relacionamento
Abrange cerca de 150 escolas do Ensino Médio dos vales do Taquari, Rio Pardo, Rio dos
Sinos, Caí e Serra, atingindo mais de 5.200 estudantes. O contato auxilia os jovens na
escolha de suas profissões e apresenta os cursos oferecidos pela Univates. Em 2012, a
equipe participou de eventos na comunidade, como Expovale, Festival do Livro do
Colégio Gustavo Adolfo, e Enduro Noturno, além de gincanas nos colégios Presidente
Castelo Branco, Alberto Torres, Madre Bárbara, Gustavo Adolfo, Cenecista João Batista de
Melo, Sinodal de Conventos, Martin Luther e Escola Estadual João de Deus.
Também houve patrocínio e ações de relacionamento com os atletas do Festival
Internacional de Vôlei e organização de atividades com o público que assistiu aos jogos
do Univates/Florestal Alimentos/Bira, Univates/Avates e Alaf. Durante o ano, também
ocorreram sorteios de brindes e de ingressos para festas e campanhas para arrecadar
doações, como agasalhos, alimentos e brinquedos, entregues a entidades carentes,
organização de diversos eventos, entre eles a palestra com o comunicador Marcelo Tas.
Programa Conexão
A Univates desenvolve o Programa Conexão, com ações de atendimento personalizado
aos alunos diplomados pela Instituição. Dentre as ações estão a distribuição do Jornal
Conexão, a manutenção do Portal Conexão (www.univates.br/diplomados), o acesso ao
Balcão de Empregos, à biblioteca e aos laboratórios de informática (gratuitamente,
durante um ano após a formatura), o desconto para cursar outros cursos, como de pósgraduação, academia, piscinas e ginástica olímpica.
Projeto Carona Univates
A Univates oferece, através do site www.univates.br/carona, um sistema para que alunos,
professores e funcionários da Instituição possam compartilhar caronas, ajudando o meio
ambiente, o bolso e a diminuição do número de veículos na rua principalmente em
horários de pico nas ruas da cidade. O usuário pode buscar, oferecer ou criar filtros de
caronas e ser avisado por e-mail quando alguém que faz seu trajeto adicionar uma
carona. O Projeto Carona da Univates foi premiado pelo Sinepe como melhor projeto
mídia digital de 2010.
Ouvidoria
A Ouvidoria Univates tem a finalidade de avaliar e melhorar o atendimento dos serviços
prestados pela Instituição com base nas informações dos alunos, professores e
comunidade. O canal de comunicação pode ser utilizado para reclamações de qualquer
aspecto que seja considerado insatisfatório; sugestões que possam melhorar o
funcionamento da Instituição; elogios e pontos positivos, ou para consultas sobre os
serviços oferecidos.
A Ouvidoria está subordinada à Reitoria da Univates e tem autonomia para buscar nos
setores da Instituição a resposta para qualquer demanda, garantindo o sigilo da
identidade daqueles que a procuram.

INDICADORES DE
DESEMPENHO ECONÔMICO
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
(Em R$)
2012

1 – RECEITAS

%

2011

%

92.929.733,36 133,36% 78.191.350,63 131,47%

-

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e
serviços

93.108.548,06 133,61% 78.005.251,79 131,16%

-

1.2) Outras receitas
-

1.3) Receitas relativas à construção de ativos
próprios
-

1.4) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa – Reversão / (Constituição)

(102.836,21)

-0,15%

128.973,18

-

-

-

-

212.236,11

0,30%

168.536,29

0,28%

0,22%

-

-

-

-

(288.214,60)

-0,41%

(111.410,63)

-0,19%

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS (21.138.485,08) -30,33% (17.283.513,70) -29,06%
e Cofins)
-

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e
dos serviços vendidos

-

-

-

-

(6.409.062,65)

-9,20%

(5.125.517,93)

-8,62%

-

-

-

-

-

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e
outros

(10.695.169,18) -15,35% (8.634.199,33) -14,52%

-

-

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos

0,00

0,00%

-

0,00

0,00%

2.4) Outras receitas e despesas (financeiras e
outras receitas)

-

-

-

-

(4.034.253,25)

-5,79%

(3.523.796,44)

-5,92%

-

-

-

-

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

71.791.248,28 103,02% 60.907.836,93 102,41%

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO

-

-

-

-

(4.747.051,61)

-6,81%

(4.266.674,95)

-7,17%

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
PELA ENTIDADE (3-4)

-

-

-

-

67.044.196,67 96,21% 56.641.161,98 95,24%

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA

-

-

-

2.640.325,92

3,79%

2.832.910,78

-

-

6.1) Resultado de equivalência patrimonial
-

6.2) Receitas financeiras
-

6.3) Outras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
(5+6)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
-

8.1) Pessoal
-

8.1.1 – Remuneração direta
-

8.1.2 – Benefícios
-

8.1.3 – FGTS
-

8.2) Impostos, taxas e contribuições
-

8.2.1 – Federais
-

8.2.2 – Estaduais
-

8.2.3 – Municipais
-

8.3) Remuneração de capitais de terceiros
-

8.3.1 – Juros
-

8.3.2 – Aluguéis
-

8.3.3 – Outras
-

8.4) Remuneração de Capitais Próprios
-

8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio
-

8.4.2 – Dividendos
-

8.4.3 – Superávit Retido do Exercício
-

8.4.4 – Participação dos não controladores nos
lucros retidos (só p/ consolidação)

4,76%

-

-

-

-

0,00

0,00%

0,00

0,00%

-

-

-

-

2.485.867,83

3,57%

2.679.672,57

4,51%

-

-

-

-

154.458,09

0,22%

153.238,21

0,26%

-

-

-

-

69.684.522,59 100,00% 59.474.072,76 100,00%

-

-

-

-

(69.684.522,59) -100,00% (59.474.072,76) -100,00%
-

-

-

-

(43.662.584,78) -62,66% (35.600.433,25) -59,86%
-

-

-

-
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CRÉDITOS EDUCATIVOS
A Univates busca alternativas que permitam a inclusão no Ensino Superior de estudantes
em situação econômica desfavorável. Nesse sentido, além dos financiamentos oferecidos
pelos governos federal e estadual, a Instituição investe em programas próprios de
financiamento.
FINANCIAMENTOS OFERECIDOS PELA UNIVATES
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) - programa do
Ministério da Educação (MEC) viabilizado pela Caixa Econômica Federal. Destina-se a
estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação que tenham sido
positivamente avaliados pelo MEC, financiando até 100% da mensalidade.
Programa de Crédito Rotativo (PCR) - o PCR financia 50% do valor da semestralidade
e, como garantia, exige fiador com idoneidade cadastral e renda comprovada de, no
mínimo, duas vezes o valor da mensalidade média do curso. A devolução do
financiamento tem início somente após a formatura.
Programa de Crédito Rotativo Especial (PCR Especial) - programa exclusivo para
cursos de Pedagogia, Letras e suas habilitações, Ciências Exatas e História. O percentual
do financiamento é de 100% dos créditos que excedam oito créditos matriculados. Após
a formatura, o aluno começa a devolver o financiamento.

2012/A

2012/B

Graduação

Técnicos

Total

Graduação

Técnicos

Total

Fies

2.348

0

2.348

2.502

0

2.502

PCR

120

5

125

106

8

114

PCR
Especial

5

0

5

3

0

3

Total

2.473

5

2.478

2.611

8

2.619
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CLIENTES
A Univates possui um sistema de descontos em mensalidades, que visa a estimular e
ampliar o acesso ao Ensino Superior. São exemplos desse sistema os diplomados da IES
que queiram cursar nova graduação ou pós-graduação e casos em que os integrantes de
um mesmo grupo familiar sejam alunos da Instituição.
Alunos beneficiados: 13.541 (alguns alunos recebem mais de um benefício)
Descontos concedidos: R$ 8.184.377,96
FUNDO DE APOIO AOS ESTUDANTES (FAE)
A Univates reserva, em conta especial, um por cento do seu orçamento para o Fundo de
Apoio ao Estudante (FAE), que tem por objetivo custear aos alunos:
- despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes ocorridos nas dependências da
IES ou em outro local onde estejam ocorrendo atividades curriculares;
- remoção médica decorrente de acidente com o aluno nas dependências da Univates ou
em outro local onde estejam ocorrendo atividades curriculares;
- três mensalidades, em caso de perda de emprego do responsável pelo seu pagamento,
observando regras específicas;
- três mensalidades, em caso de óbito do responsável pelo seu pagamento, do cônjuge, do
pai ou da mãe, quando estes dois últimos integrarem o grupo familiar.
Em 2012, foram aprovados 221 pedidos e a ajuda de custo total foi de R$ 127.042,76.

PROJETOS E
SERVIÇOS
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COMUNIDADE
A Univates amplia seu campo de atuação em ações sociais no Vale do Taquari visando a
dar resposta que corresponda à amenização/erradicação das necessidades existentes.
Nesse sentido, busca, por meio de projetos e ações educativas, contribuir para a melhoria
das condições de saúde e sociais da comunidade e promover a preservação ambiental.
Também atua na promoção de atividades culturais, esportivas e de lazer voltadas à
comunidade.
PROJETO ESCOLINHAS DE VÔLEI E BASQUETE
O objetivo é promover a sociabilização, o desenvolvimento psicomotor e a formação
esportiva das crianças e adolescentes participantes do projeto, por meio de aulas de
voleibol e basquetebol que são realizadas em municípios parceiros. Envolve crianças e
adolescentes entre 8 e 15 anos. As aulas são desenvolvidas semanalmente no turno
inverso ao de aula dos alunos. Em 2012, envolveu mais de 600 crianças e adolescentes de
diferentes classes sociais. O projeto é uma parceria da Univates e de municípios vizinhos,
que cedem as quadras cobertas para a prática das atividades.
PROJETO AÇÕES INTERDISCIPLINARES DE CUIDADO EM SAÚDE
Tem a proposta de contribuir para a busca de novas perspectivas de superação dos
problemas existentes na região. A extensão universitária busca articular as forças entre
as comunidades acadêmicas e locais, num trabalho de construção da emancipação social,
econômica e cultural das comunidades dos bairros Santo Antônio, Morro 25 e
Loteamento 17, de Lajeado.
As atividades realizadas têm como objetivo promover ações interdisciplinares de
cuidado em saúde com enfoque na integralidade da atenção para que as famílias sejam
atendidas na perspectiva da integralidade. Os alunos de vários cursos da área da Saúde
compartilham os saberes e priorizam o atendimento humanizado. O trabalho assume
postura ética que busca compreender as outras necessidades da família que não estão
diretamente ligadas à doença, mas com a promoção de saúde.
Em 2012 foram realizados 458 atendimentos a moradores dos bairros Santo Antônio e
Morro 25. O investimento foi de R$ 41.712,00. Na realização dos atendimentos,
participaram alunos dos cursos de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia,
Enfermagem, Educação Física e Biomedicina.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA (SAJUR)
Com orientação dos professores do Curso de Direito, os alunos prestam atendimentos
jurídicos gratuitos à comunidade carente, com orientação às partes; disponibilização
para conciliação de eventuais litígios; elaboração de peças administrativas e processuais,
com o encaminhamento ao Foro; acompanhamento processual e realização de
audiências. O Sajur também desenvolve atividades relativas ao exercício da cidadania de
portadores de patologias (ações judiciais para fornecimento de medicamentos, aparelhos
biomédicos, tratamentos psicológicos etc.), além de realizar procedimentos que
envolvem o Juizado da Infância e da Juventude e aqueles abrangidos pela Lei Maria da
Penha. Também atende aos presos recolhidos ao Presídio Estadual de Lajeado e seus
familiares e confecciona peças administrativas e judiciais.
Em 2012, foram realizados 2.993 atendimentos, com encaminhamento de 504 ações
judiciais e realização de 1.003 audiências, oportunizando aos acadêmicos de Direito o
desenvolvimento do estágio curricular vivenciando a realidade cultural, econômica e
social da Comarca de Lajeado.

Balanço Social | 2012 | UNIVATES

FUNDO 40
O programa iniciou em 2010 e integrou o projeto “Envolva-se nos 40”. O objetivo é
desenvolver o espírito de filantropia, generosidade e solidariedade. É constituído de
doações voluntárias, podendo participar toda a comunidade, professores, alunos e
funcionários da Instituição. Participam alunos que apresentam carência financeira,
matriculados em cursos técnicos e de graduação da Univates. Em 2010 foi contemplada
uma aluna do Curso de Administração, com linha de formação em Análises de Sistemas e,
em 2011, uma aluna de Ciências Contábeis.
INTERCÂMBIO
A Univates investe no desenvolvimento de relações com instituições de Ensino Superior
do exterior, visando a possibilitar a alunos e professores uma alternativa no
desenvolvimento cultural e intelectual. As relações de intercâmbio são com Portugal,
França, Suécia, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia,
Guatemala, Bélgica, Canadá e Finlândia. Em 2012 vieram 30 pessoas de outros países,
entre alunos e professores. Para o exterior, foram 21 professores e 21 alunos da Univates.
DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Um dos objetivos do atendimento psicopedagógico oferecido pelo Núcleo de Apoio
Pedagógico (NAP), que obedece aos decretos presidenciais nº 5.296, de 2004, e nº 5.626,
de 2005, é garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência na Instituição.
PROJETO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Em 2012, iniciou na Univates o Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência. O
projeto, além de cumprir a lei, atendendo prazos e cotas, busca inserir de forma humana
e digna os portadores das mais diferentes necessidades especiais, físicas e mentais. O
grupo que compõe o Projeto troca experiências, avalia necessidades e elabora ações de
inclusão, divulgação e conscientização de alunos, professores, funcionários e visitantes.
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO (NAP)
O NAP atua nas áreas de apoio didático-pedagógico ao docente e ao discente e de apoio
técnico-pedagógico. Presta assessoria aos Diretores de Centro e Coordenadores de
Cursos em assuntos de caráter técnico-pedagógico, orientando e acompanhando a
elaboração e a reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos. Oferece apoio
didático-pedagógico aos docentes que atuam nos diferentes cursos, coordenando ou
promovendo reuniões, cursos, palestras, oficinas, entre outros, com o objetivo de
qualificar e aprimorar a prática docente na IES e prestar assessoria individual ou em
grupo aos docentes. Coordena e implementa ações voltadas à identificação das
demandas e ao atendimento de alunos, relacionadas com a aprendizagem e necessidades
educativas especiais.
– Apoio didático-pedagógico ao docente: espaço para a troca de experiências, reflexão,
estudo e discussão coletiva para auxiliar no crescimento profissional e pessoal. Em 2012
o setor ofereceu 49 atividades, entre oficinas, palestras, fóruns presenciais e virtuais,
atingindo 587 professores participantes no primeiro semestre e 388 no segundo.
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– Apoio didático-pedagógico ao discente: considerando o compromisso da IES de
oferecer ao acadêmico oportunidades que minimizem dificuldades de aprendizagem e de
permanência, são oferecidas diversas ações. No apoio ao discente, 703 alunos foram
atendidos por monitor na área de Matemática, 242, na área de Física e 157 receberam
atendimento psicopedagógico; 1.202 alunos foram capacitados para o uso do ambiente
Univates Virtual e 537 alunos participaram da visita guiada.
– Apoio e acompanhamento ao discente: as ações de apoio, acompanhamento e
integração ao discente visam a favorecer o acolhimento e o bem-estar do educando na
comunidade acadêmica, ao aprimoramento de estudos, às posturas de colaboração e de
solidariedade e de construção coletiva. Orientações e acompanhamento são oferecidos
ao aluno no seu ingresso e ao longo do curso e são da responsabilidade da Coordenação
do Curso, do Núcleo de Apoio Pedagógico e dos professores, como também dos
funcionários.
INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Na Univates, os ambientes para as pessoas com deficiência física têm sido adaptados com
a finalidade de eliminar barreiras arquitetônicas e facilitar a integração dos espaços para
a adequada circulação dos alunos, permitindo o acesso aos ambientes de uso coletivo.
Entre as adaptações do espaço físico estão: acesso aos prédios - há pelo menos uma vaga
de estacionamento, em frente a cada prédio da Instituição, reservada e identificada para
pessoas com deficiência física. Também foram construídas rampas com corrimãos entre
os prédios e dentro deles, onde era necessário.
Há ainda elevadores em todos os prédios e banheiros adaptados nos prédios que
possuem salas de aula. No que se refere ao mobiliário, têm sido disponibilizados móveis
com dimensões adequadas às necessidades dos alunos.
Aos alunos com deficiência física também é oferecido o atendimento psicopedagógico,
conforme descrito acima.
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO
Estão disponíveis aos alunos, professores e funcionários, com o objetivo de acolher e
orientar as pessoas que se deparam com conflitos pessoais e profissionais. Cada
acadêmico tem direito a quatro atendimentos psicológicos gratuitos no semestre.
Quando é identificada a necessidade de psicoterapia, os alunos são encaminhados para
atendimento do Núcleo Consultoria.
O atendimento fonoaudiológico conta com avaliações clínicas individuais de funcionários
e dependentes no consultório particular da profissional. O atendimento clínico individual
e em grupo e oficinas de voz têm por objetivo o aprimoramento da comunicação oral,
com ênfase nos aspectos relacionados à voz e à fala, conscientizando-os quanto aos
mecanismos de produção da voz, articulação e imagem vocal.
Em 2012 foram realizados 874 atendimentos psicológicos e 290 fonoaudiológicos.
ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Aos alunos com deficiência visual são oferecidos títulos em Braile e materiais gravados
que podem ser encontrados na biblioteca. Todos os materiais poderão ser lidos por meio
de sintetizadores de voz, como o Dosvox, que é disponibilizado gratuitamente. Também é
oferecido o atendimento psicopedagógico gratuito.
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ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Aos alunos com deficiência auditiva é oferecido o serviço de intérprete de língua de
sinais, em língua portuguesa, durante as aulas. Os temas em estudo também são
disponibilizados em forma de apostilas ou de livros. Também é oferecido atendimento
psicopedagógico gratuito.
LIBRAS
Aos alunos com necessidades educativas especiais são oferecidas ações que contribuem
para a sua inclusão no ambiente acadêmico, como serviço gratuito de intérprete de
língua de sinais em língua portuguesa (Libras) durante as aulas, e textos escritos em
forma de apostilas ou livros.
FORNECEDORES COM RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Univates exige que seus fornecedores e prestadores de serviço comprovem que estão
dentro da legislação trabalhista, com impostos, pagamentos e contratos em dia com
funcionários.
Todas as empresas terceirizadas devem apresentar: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA); cópia do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO); cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), evidenciando os riscos
ocupacionais específicos para cada cargo/atividade; cópia do Registro de funcionário;
cópias do Certificados de Profissionais Habilitados e cópia da Ficha de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs).
DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS
A TV Univates - Canal 15 da NET Lajeado - divulga programas sociais do governo e
campanhas educativas. Também veicula, gratuitamente, campanhas em prol do meio
ambiente, saúde e inclusão social, além de comerciais de ONGs e entidades sem fins
lucrativos.
CENTRO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS (CIH)
O CIH atua na área de monitoramento de elementos meteorológicos e hidrológicos,
desenvolvimento de pesquisas e prestação de serviços. No ano de 2012, o CIH
desenvolveu as seguintes atividades sem fins lucrativos para a comunidade:
fornecimento da previsão do tempo; entrevistas para jornais e rádios; atendimentos e
assessorias diversas e disponibilização de dados meteorológicos.
Além disso, outras atividades apresentam alguns custos, como os boletins
meteorológicos, comprovação de fenômenos meteorológicos adversos e dados
meteorológicos com maior nível de detalhamento e período.

SAÚDE
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Visando a acrescentar maior qualidade de vida às pessoas que circulam no câmpus e à
comunidade, a Univates oferece diversos atendimentos na área da Saúde.
AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA
A Univates, por meio do curso de Fisioterapia, disponibiliza a Clínica-Escola, na qual são
realizadas avaliações e atendimentos fisioterapêuticos, mediante apresentação de
solicitação médica. Os procedimentos fisioterapêuticos são prestados por alunos que
contam com supervisão de professor. Foram realizados, em 2012, 4.627 atendimentos.
SERVIÇO DE AMBULATÓRIO DE SAÚDE
Atua prestando cuidados de enfermagem a alunos, professores, colaboradores,
terceirizados, empresas estabelecidas no câmpus e visitantes. Além de prestar
atendimentos em caráter de urgência e emergência, o atendimento ambulatorial inclui
serviços diversos da área da saúde. Em 2012, foram realizados 1.712 atendimentos.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL E AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
O atendimento nutricional é prestado por alunos do Curso de Nutrição, que contam com
supervisão de nutricionista docente. No ambulatório de nutrição, alunos, professores,
funcionários e filhos destes, com até 12 anos, têm acesso à consulta nutricional, com
avaliação do estado nutricional, exame físico e orientações de acordo com as necessidades e
os objetivos dos pacientes. Em 2012, foram 862 atendimentos.
FARMÁCIA-ESCOLA
O espaço é fruto de um convênio entre Univates, Prefeitura Municipal de Lajeado e
Ministério Público Federal. Localizado no Centro de Lajeado, o espaço é utilizado,
gratuitamente, por estudantes do curso de Farmácia, profissionais da área da Saúde e por
usuários dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto visa a oportunizar
formação acadêmica, estágios na área, prestação de serviços farmacêuticos, além de dar
assistência baseada no uso racional de medicamentos. Em 2012, foram feitos 41.968
atendimentos.
CLÍNICA-ESCOLA
Está localizada junto ao Complexo Esportivo e presta atendimentos à população lajeadense
e da região nas áreas de traumatologia e ortopedia, neurologia e cardiologia e pneumologia.
Conta com consultórios para avaliação fisioterapêutica, sala de Cinesioterapia, sala de
Estimulação Precoce, boxes para atendimentos individualizados, elevador e piscina
terapêutica adaptada para portadores de necessidades especiais. A comunidade recebe o
atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2012, a Clínica-Escola realizou
4.627 atendimentos.

ESPORTE, CULTURA
E LAZER
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ATIVIDADES OFERECIDAS
Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade, a Univates investe na
promoção de atividades artístico-culturais, disponibilizando alternativas de lazer
saudáveis.
UNIVATES/BIRA
A Univates mantém parceria com o Clube Atlético Ubirajá nas categorias de base, Mini
(crianças de 10 a 12 anos) e Mirim (crianças de 13 anos). Durante o ano de 2012, foram
atendidas 50 crianças provenientes de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e
Venâncio Aires. As equipes participaram de intercâmbios com os times de Santa Cruz do
Sul e Porto Alegre e a equipe Mirim participou do Campeonato Gaúcho de Basquete,
conquistando a terceira colocação.
UNIVATES/FLORESTAL ALIMENTOS/BIRA: A MELHOR EQUIPE DO SUL DO BRASIL
No ano de 2012, o time de basquete do Vale do Taquari, o Univates/Florestal
Alimentos/Bira, conquistou o título inédito de campeão da Copa Brasil Sul de Basquete. A
vitória deu-se diante do time de Campo Mourão, no Paraná. Além de campeão da Copa
Brasil Sul, o Bira também conquistou o título de Campeão Gaúcho de 2012.
UNIVATES/AVATES É CAMPEÃ ESTADUAL PELA QUINTA VEZ CONSECUTIVA
No quesito esporte, em 2012, o time de vôlei Univates/Avates também representou
muito bem o Vale do Taquari. Conquistou pela quinta vez consecutiva o título de campeã
estadual, em um jogo ocorrido no Complexo Esportivo da Univates.
V COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA
Tem por objetivo aproximar os estudantes da região do contexto tecnológico da robótica,
despertar e desenvolver o raciocínio lógico e técnico, o interesse e a criatividade pela
resolução de problemas e desafios, além do espírito competitivo e sadio. Também
valoriza o potencial de raciocínio criativo dos alunos, o trabalho em grupo, a cooperação,
melhora a postura diante de hipóteses, promove o diálogo e o respeito a diferentes
opiniões.
As equipes inscritas na competição realizaram um minicurso, no qual aprenderam
conceitos de programação, conheceram os equipamentos e os kits de robótica e
aprenderam a utilizá-los. Após, os participantes tiveram um período para desenvolver
atividades. Os campeões, em 2012, foram: Modalidade Sumô: Colégio Evangélico Alberto
Torres e Modalidade Estratégia: Colégio Cenecista João Batista de Mello.
IV OLIMPÍADA DE INFORMÁTICA DA UNIVATES - IV OLINFU
É uma competição voltada aos alunos do Ensino Médio. Nela são verificados os
conhecimentos dos participantes na área de informática, por meio de atividades
relacionadas à lógica de programação. A Olinfu é organizada nos moldes das outras
olimpíadas científicas brasileiras, como as de Matemática, Física e Astronomia, sendo
regida por normas das Olimpíadas de maior âmbito, para permitir que alunos premiados
aqui possam competir em outras, além de envolver a comunidade, professores e alunos.
OLIMPÍADA MATEMÁTICA
Com a proposta de dinamizar o aprendizado da Matemática, conscientizar os estudantes
sobre seu potencial de raciocínio lógico-criativo e incentivá-los a evidenciar e
desenvolver esse raciocínio, a Univates realizou a 15ª Olimpíada Matemática (OMU). O
objetivo foi estimular os estudantes ao trabalho em equipe voltado para a organização,
esforço, criatividade, dedicação e espírito competitivo. Para os professores, é um
incentivo a levarem o “dia a dia” para a sala de aula, tornando o ensino menos livresco e
conteudista. Em 2012, participaram 2.170 alunos.
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TECNOLOGIA E LETRAMENTO LITERÁRIO EM LÍNGUA INGLESA
O programa objetiva reunir e envolver professores e alunos de Língua Inglesa das redes
particular e pública dos Ensinos Fundamental e Médio do Vale do Taquari, com vistas ao
aperfeiçoamento contínuo de suas práticas por meio de encontros e oficinas. Em 2012, o
investimento foi de R$ 23.032,49.
DIRETÓRIO CENTRAL DE ESTUDANTES (DCE)
É o espaço que possibilita a organização e a manifestação estudantil na Univates. Em
2012, a equipe participou de diversos eventos e também promoveu diversas ações: Curso
de Comunicação Oral; Rio+20/Coneg da UNE; Festa de São João; Distribuição de
sacolinhas de lixo ecológicas; Páscoa Solidária; Livro “A História do Movimento
Estudantil da Univates”; Quarta Cultural; Festa dos Bixos; Trote dos Bixos Solidário; Show
dos 30 Anos do DCE; 5ª Gincana ULES/DCE Univates; e Natal do Abaquar.
NÚCLEO DE CULTURA
Setor responsável pela realização das atividades artístico-culturais, promovendo a
difusão das diversas manifestações artísticas, a preservação do patrimônio cultural,
histórico e artístico e o desenvolvimento da cultura. Desde a existência do Setor, em
agosto de 2004, já realizou cerca de 500 exposições de arte e mais de 500 eventos. Entre
os programas promovidos pelo setor estão:
Artes Cênicas – entre os destaques de 2012 está a apresentação da peça “A Verdadeira
História da Criação do Mundo", do Grupo de Teatro da Univates, que recebeu os prêmios
de Melhor Espetáculo e Melhor Atriz para Tatiana Linhares dos Santos, do Portal Cultura,
promovido pelo Sistema Fecomércio (Sesc). No total, 4.625 pessoas estiveram envolvidas
nessas atividades.
Artes Plásticas - foram inúmeras exposições e oficinas de diversas áreas, como pintura,
desenho, fotografia e artes em metal, proporcionando aprendizagem e apreciação de
várias obras. Em 2012, foram realizadas 76 exposições, com a participação de 5.078
pessoas.
Dança - em 2012, foi realizada a 5ª Mostra de Dança Univates e as apresentações de
danças tradicionalistas, na Semana Farroupilha. Nessas atividades, estiveram envolvidas
950 pessoas.
Música - foram 13 eventos musicais promovidos em 2012. Entre eles destacam-se: show
com a banda Pouca Vogal; I Festival de Música Univates, realizado durante a Expovale;
apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) na Igreja Matriz de Lajeado;
e a gravação do CD ao vivo da banda Luauê. Além disso, foram inúmeras as apresentações
do Café & Cultura com o músico Fernando Graciola e a cantora Regiane Assolini, entre
outros. No ano, 6.985pessoas participaram das programações.
Literatura - durante o ano de 2012, 2.700 pessoas estiveram envolvidas em eventos
literários. Destacam-se, entre eles, o lançamento do livro “Os Jovens Poetas de Lajeado ano XVII”, contendo poesias de alunos da cidade, incentivando a escrita e o gosto pela
leitura, e a parceria na realização da 7ª Feira do Livro de Lajeado.
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DESENVOLVIMENTO
INOVATES
A incubadora empresarial da Univates (Inovates) é o órgão que apoia e orienta novos
projetos empreendedores da região do Vale do Taquari, oferecendo espaço físico e
suporte técnico e gerencial para a instalação de novas empresas, com o objetivo de
alavancar o empreendedorismo regional. Ao final de 2012 havia 16 empresas incubadas
e oito empresas já graduadas. Além disso, beneficiou um total de 217 pessoas e 25
empresas.
BÔNUS METROLOGIA
É um convênio entre a Univates e o Sebrae/RS, que possibilita às micro e pequenas
empresas (MPEs) acessar ensaios em águas, alimentos, produtos e matérias-primas
diversas com custos reduzidos em 80%. O benefício consiste na prestação de serviços do
Unianálises às empresas dos setores da indústria, comércio, serviços e rurais. Durante
2012, o apoio é limitado a R$ 5 mil para cada MPE.
CENTRO TECNOLÓGICO DE PEDRAS, GEMAS E JOIAS
Disponibiliza conhecimento científico e tecnológico, colocando-o a serviço da sociedade e
contribuindo para a integração entre a universidade e os setores produtivo mineral,
industrial e de prestação de serviços. Atua no desenvolvimento de pesquisas e projetos
das áreas de geologia, mineralogia, gemologia e lapidação. Os objetivos são desenvolver
produtos e a geração de tecnologias, com vistas ao processo de inovação.
ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES COM O MERCADO (ERM)
Promove condições para o desenvolvimento de novas tecnologias na região, seguindo
tendências nacionais e internacionais, respeitando as vocações locais, sem esquecer do
papel da tecnologia como agente transformador, capaz de melhorar a qualidade de vida
da população regional. O ERM promove a interação entre a Univates e a comunidade,
intermediando negociações e transferindo o conhecimento produzido na Instituição.
UNIANÁLISES
Por meio do Unianálises, a Univates oferece análises de Físico-Química, Microbiologia,
Microscopia, Nutrição Animal, e por NIR - Infravermelho Próximo em amostras de
alimentos, águas, efluentes, produtos domissanitários, grãos e farelos, farinhas de origem
animal, rações e forragens. É credenciado pelo Mapa, Anvisa, Fepam e Rede Metrológica.
O Unianálises realiza constantemente investimentos em tecnologia, estrutura,
aperfeiçoamento profissional e ampliação dos serviços prestados e oferece a
possibilidade de publicação dos relatórios de ensaio em línguas estrangeiras, assim como
a realização de coletas periódicas e de convênios empresariais.
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PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO É NOVIDADE NO VALE DO TAQUARI
Com o objetivo de constituir um espaço propício ao desenvolvimento do conhecimento,
da ciência e da tecnologia ligados à produção de alimentos e à proteção do meio
ambiente, a Univates iniciou, em 2012, a ampliação do Parque Científico e Tecnológico do
Vale do Taquari (Tecnovates), que será instalado ao Prédio 17.
A ampliação do parque contemplará um conjunto de quatro prédios: um para abrigar
laboratórios, outro para abrigar empresas, e mais dois para abrigar o novo Unianálises, e
também a Incubadora Tecnológica da Univates (Inovates).
O novo espaço do Tecnovates contará, nesta etapa, com o investimento de cerca de R$ 8
milhões na construção dos prédios e mais aproximadamente R$ 5 milhões em
equipamentos. Os recursos financeiros para consolidação do projeto são provenientes do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Prefeitura Municipal de Lajeado,
da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (SCIT-RS) e da
Fuvates.
CENTRO CULTURAL UNIVATES
A Univates deu início às obras de terraplanagem do seu novo conjunto arquitetônico, o
Centro Cultural Univates, que abrigará a nova biblioteca, teatro para 1.200 pessoas, salas
especiais e área de lazer. O teatro será preparado para receber qualquer tipo de
espetáculo, devido a sua moderna estrutura. O projeto cênico e de iluminação está sendo
elaborado por uma empresa de São Paulo, responsável pela produção de cenotecnia dos
maiores teatros do país.
A biblioteca terá um serviço de funcionamento automatizado, com sistemas de
autorretirada e autodevolução de materiais do acervo. O sistema de pesquisa contará
com telas touch screen para facilitar o acesso. Outro espaço do conjunto arquitetônico é a
praça, que contará com um memorial do egresso, onde estarão gravados os nomes de
todos os diplomados pela Univates.
PRÉDIO 17 É INAUGURADO
Em maio de 2012, a Univates inaugurou mais uma obra que beneficia alunos, professores
e comunidade. O Prédio 17 conta com mais de 2.300m² de área construída e localiza-se
nos fundos do Complexo Esportivo. O investimento total da Instituição foi de R$ 4,7
milhões, sendo na obra física R$ 3,9 milhões e R$ 800 mil em equipamentos e móveis,
priorizando o conforto dos acadêmicos que desenvolverão atividades no local.
O novo prédio, que abrange especialmente as áreas das Engenharias e Design, é dividido
em dois blocos: um para salas de aula, e outro, um grande pavilhão, para os laboratórios.
Este foi construído com isolamento térmico e ventilação com efeito chaminé, o que
proporciona um ambiente com adequado conforto térmico. Entre os laboratórios
existentes no local estão: Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia; de Usinagem
CNC; de Processos de Fabricação; de Desenvolvimento de Produto; de Termodinâmica e
Motores de Combustão Interna; de Tecnologias de Construção; de Solos e Betumes; de
Infraestrutura de Telecomunicações; de Hidrologia e Mecânica dos Fluidos; de Tecnologia
em Moda e Acervo de Moda.
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PARCERIAS

BALCÃO DE EMPREGOS
Mantém um banco de currículos on-line dos alunos matriculados e também dos
diplomados e intermedeia a colocação deles nas empresas e organizações que
demandam por profissionais. Assim, a Univates não apenas forma profissionais, mas
também busca inseri-los no mercado de trabalho. Em 2012, foram 18.799 currículos
enviados e 1.802 vagas oferecidas.
PROJETOS DE PESQUISA
Em 2012, a Univates desenvolveu 24 projetos que buscavam a construção de novas
técnicas e conhecimentos que visam a contribuir para o desenvolvimento científico e
tecnológico da região. Estiveram envolvidas 192 pessoas. Nas bolsas de iniciação
científica, que têm o objetivo de aproximar os graduandos da realidade acadêmica, 126
estudantes foram beneficiados. O investimento foi de R$ 2.528.188,55

Unidades de Pesquisa - Durante o ano de 2012, a Univates apoiou pesquisas vinculadas
às seguintes unidades de pesquisa: Ciências Ambientais; Alimentos e Saúde: Tecnologias
e Gestão; e Ensino, Aprendizagem e suas Tecnologias.
Foco Temático - Devem ser priorizados os seguintes focos temáticos: Educação e Ensino;
Gestão Ambiental; Agroalimento; Pequenas e Médias Empresas; Saúde e Bem-Estar
Social; Historicidades, Culturas e Simbologias Regionais; e Pesquisa Univates.

PARCERIA COM O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO TAQUARI
(CODEVAT)
Fundado em 1991, o Codevat é um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento
(Coredes) do Rio Grande do Sul e congrega as lideranças representativas das áreas
política, econômica, cultural, social e ambiental dos 36 municípios que compõem o Vale
do Taquari. Muito mais do que pura e simples atividade de extensão, a Univates tem
compromisso com o desenvolvimento regional. Por essa razão, apoiando o Codevat, faz
com que esse se qualifique como instrumento capaz de produzir avanços no processo de
desenvolvimento do Vale do Taquari.
O Codevat, em 2012, atuou, na liderança ou em parceria, em diversos temas de interesse
regional: atuação para consolidação do projeto da duplicação da BR 386; articulação,
consolidação, organização e atuação no processo de Consulta Popular de 2012;
Planejamento Estratégico Regional: ações das Comissões Setoriais. Também houve as
participações: em eventos de forma compartilhada e integrada às entidades de caráter
local e regional; em discussões do Comitê de Bacia Hidrográfica para colaborar e
compreender o processo de Cobrança pelo Uso da Água, Projetos de Intervenção e Plano
de Bacia; Planejamento, discussão e articulação do Conselho de Desenvolvimento
Territorial Rural do Vale do Taquari (Codeter); Conferência Estadual de Desenvolvimento
Regional; Encontro Anual dos Coredes e formação de grupos de trabalhos; Fórum
Estadual da Participação Popular e Cidadã; participação das reuniões da Amvat e outras
entidades regionais; reuniões do Fórum dos Coredes; e participação no Núcleo Regional
que discute Os Objetivos do Milênio.
Além disso, ocorreu a gravação de programas semanais de rádio referentes às ações do
Codevat; participação e articulação de discussões referentes ao Ensino Técnico Federal
no Vale do Taquari; participação no Consun, CPA e Comitê Gestor do Tecnovates da
Univates; participação nos GEADs da Assembleia Legislativa do RS; articulação regional
acerca do tema dos pedágios; entre outras.
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CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS GAÚCHAS (COMUNG)
A Univates integra, com mais 14 universidades, o Comung, que representa uma rede de
Educação, Ciência e Tecnologia e abrange quase todos os municípios do interior do
Estado. No seu conjunto, as instituições do Comung congregam mais de 40 câmpus
universitários, abrangem mais de 380 municípios em suas áreas de influência, e possuem
cerca de 180 mil alunos de graduação e pós-graduação, constituindo-se no maior sistema
de educação superior em atuação no Rio Grande do Sul.
Em 2012, foi reeleita para a gestão 2013 a atual diretoria, que possui como presidente o
reitor da Univates, Ney José Lazzari. Durante o ano, o Comung participou de diversas
reuniões, seminários, audiências públicas e encontros de âmbito nacional.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS (ABRUC)
A Univates também integra a Abruc, que reúne 62 Instituições Comunitárias de Ensino
Superior (Ices), que apresentam conceitos de 3 a 5 no Índice Geral de Cursos (IGC),
encontrando-se bem colocadas e bem avaliadas pelos instrumentos aplicados pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Tratam-se de instituições
sem fins lucrativos, que desenvolvem ações essencialmente educacionais, como ensino,
pesquisa e extensão, com notória excelência em suas atividades. A este cenário soma-se
sua forte vocação social, com expressiva presença na área de saúde por profissionais
altamente qualificados. A Univates participou, em 2012, da 23ª Assembleia Geral
Ordinária da Abruc e da 24ª Assembleia Geral Extraordinária da Abruc.

OUTROS
PROJETOS
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SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DESAMPARADA E DE AUXÍLIO AOS
NECESSITADOS (SAIDAN)
De acordo com as suas necessidades, a Saidan recebe profissionais de diversas áreas,
como Educação Física, Informática e Serviço Social, cedidos pela Univates. Em 2012, a
Univates repassou o valor total de R$ 24.210,00, para a Saidan, conforme convênio
firmado entre as duas entidades.
PROJETO INTEGRADO DE EXTENSÃO PARA A TERCEIRA IDADE
O objetivo é ser referência na área do envelhecimento na Univates e no Vale do Taquari. O
Programa pretende suprir as necessidades locais e regionais em relação aos saberes,
ações e mediações nos aspectos biopsicossociais do envelhecimento. A proposta é dar
continuidade aos projetos de extensão de Educação Física e Informática, e ser referência
para a Graduação no apoio a pesquisas e estudos na área do envelhecimento. Em 2012,
foram 259 pessoas beneficiadas.
PROJETO RONDON
Consiste em apoiar propostas de trabalho adequadas à realidade das áreas de ação do
projeto e que contemplem geração de renda e vida cidadã digna, por meio de ações nas
áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde. Inovação tecnológica,
geração de novos conhecimentos e ações inter e multidisciplinares são algumas das
características desejáveis do plano de trabalho. No ano de 2012, o investimento foi de R$
13.119,00.
QUESTÃO INDÍGENA
A Univates, por meio do trabalho realizado por acadêmicos e professores, estuda a
história e condições atuais de sustentabilidade, meio ambiente, educação e saúde das
famílias indígenas Kaingang que se encontram em territórios localizados nos municípios
de Lajeado e Estrela. Dentre as atividades realizadas estão: visitas às aldeias, diálogos
com distintos gestores do Vale do Taquari, reuniões de estudos, palestras a alunos e
professores da educação básica, palestra a alunos do ensino superior. Em 2012, foram
3.756 atendimentos.
VIVA O TAQUARI VIVO
Anualmente voluntários percorrem as margens do rio Taquari para recolher o lixo
existente no local. O objetivo é chamar a atenção das comunidades sobre a importância
do manancial. A ação é organizada pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado
(Acil), em parceria com a unidade Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado, com o apoio
técnico da Univates, por meio do Programa Interno de Separação de Resíduos (PISR). Em
2012 foram mobilizados 600 voluntários e recolhidos 4.312 quilos de resíduos.
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REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE
PREVISÃO E ALERTA DE ENCHENTES DO VALE DO TAQUARI
No fim de 2011, a Univates esteve na Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico (SCIT) para assinar um convênio de R$ 200 mil, recurso destinado ao projeto
"Revitalização da infraestrutura e aperfeiçoamento do sistema de previsão e alerta de
enchentes do Vale do Taquari". O projeto, pertencente ao Polo de Modernização
Tecnológica do Vale do Taquari, integra o Programa de Apoio aos Polos de Inovação
Tecnológica da SCIT, que tem como principal objetivo atender as diferentes regiões do RS,
estimulando a inovação e elevando o potencial de desenvolvimento local e regional, por
meio da ligação entre universidades, empresas e governo.
A Univates atua desde o ano 2000 neste projeto. E, como instituição comunitária de
ensino, pesquisa e extensão, engaja-se nesse tipo de preocupação, procurando contribuir
para a solução de problemas sociais, sejam eles de abrangência regional ou mesmo
nacional.
Em 2012, a Univates também desenvolveu os seguintes projetos de extensão: Explorando
softwares matemáticos com alunos da Educação Básica; Desvendando o céu: Astronomia
no Vale do Taquari; Passeando pela Arquitetura e Urbanismo visando à sustentabilidade
ambiental; Viagem ao Mundo Invisível; Construção de um veículo para participação no
projeto Baja - Sae Brasil - Petrobras; 1º Arquitetando; Cidadania e meio ambiente - a
organização dos trabalhadores da reciclagem de Lajeado-RS; II Feira de Ciências
Univates: descobrindo talentos para a pesquisa. Esses projetos envolveram mais de 4.000
pessoas, entre alunos e professores.

GOVERNO
E SOCIEDADE
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CULTURA E EXTENSÃO
LEI DE INCENTIVO À CULTURA E LEI ROUANET
Desde 1999, a Univates desenvolve projetos culturais com base em incentivos fiscais.
Além de ações internas, os Projetos Culturais Univates também atendem a comunidade
da região do Vale do Taquari. O serviço é prestado em níveis estadual (LIC) e federal (Lei
Rouanet). Em 2012, foi aprovado e iniciada a execução do projeto cultural "Restauração
da Igreja Matriz Santo Inácio de Loyolla - Vitrais e Painéis Sacros", concluída no mesmo
ano. O projeto foi um marco para a cultura de Lajeado, pois proporcionou recuperar um
bem de importância histórica e arquitetônica do município.
Ainda pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em 2012, a
Univates encaminhou, e aprovou, outros cinco projetos para a comunidade externa: “21ª
Blumentanzfest – Colinas/RS”; “2012 - Colinas Circulando pelo Universo da Música”; 4º
Rodeio Estadual do CTG Entrevero Charrua - programação artística”; “12º Encontro de
Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Paverama/RS” e “11º Festival Folclórico da
Cultura Alemã – Venâncio Aires/RS”.
Desde 2003 o setor elabora e encaminha projetos culturais pela Lei Rouanet. Em 2012 foi
editado o livro “Os Jovens Poetas de Lajeado - Ano XVII” e aprovado o projeto
"Modernização do Museu de Ciências Naturais da Univates".
PROJETO EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA (PEIEX)
A Univates, por meio do Escritório de Relações com o Mercado (ERM), firmou convênio
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)
para a execução do Projeto Extensão Industrial Exportadora (Peiex), visando a atender
indústrias com potencial exportador das regiões do Vale do Taquari e Caí, no Rio Grande
do Sul.
Caracterizado como um sistema de resolução de problemas técnico-gerenciais e
tecnológicos, o Peiex busca incrementar a competitividade e promover a cultura
exportadora. No biênio de 2012, 140 empresas estão em atendimento, destas 93 estão
sendo reatendidas. O total são 644 empresas atendidas e 179 reatendimentos. Desde
2009 o montante de R$ 1.606.670,20 de recursos foram aportados entre a Apex-Brasil e
a Univates.
UNIVATES FIRMA CONVÊNIO COM AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E
PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO
Em 2012, foi assinado um convênio que firma a parceria entre a Univates e a Agência
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento do governo do Rio Grande do
Sul. A parceria corresponde ao Programa de Extensão Produtiva e Inovação (Pepi), que
atua como um sistema de resolução de problemas de gestão, produtos e processos, de
cunho técnico, gerencial e tecnológico. A iniciativa será voltada ao atendimento de
empresas, ao fomento da cultura de planejamento e inovação empresarial e à busca e
oferta de serviços produtivos.
A Univates será responsável pela execução do programa, por meio de equipe capacitada e
qualificada, atendendo empresas que atuam nas áreas pactuadas em fórum local
participativo e em consonância com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. O
objetivo é fomentar a eficiência das empresas por meio do assessoramento direto,
visando à solução de problemas e ao estabelecimento de melhorias nos aspectos de
gestão, planejamento, custos, processos, produto e inovação.

INDICADORES DE
DESEMPENHO AMBIENTAL
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RECICLAR É PRECISO
A qualidade do meio ambiente em que está inserida sempre foi preocupação da Univates,
podendo esse cuidado ser observado na sua missão institucional.
PROGRAMA INTERNO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS (PISR/UNIVATES)
Com o objetivo de diminuir impactos ambientais, a Univates conta com o Programa
Interno de Separação de Resíduos (PISR), que busca sensibilizar a comunidade
acadêmica para a questão do lixo.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos contempla cinco grupos de resíduos: seco;
úmido+rejeito; infectante; químico e perigoso. O lixo comum, que possui característica
doméstica e baixo potencial de poluição, após o seu recolhimento, é encaminhado à
Central de Triagem da Univates, onde uma das cooperadas da Cooperativa de
Recicladores do Vale do Taquari (Coorevat) é responsável por sua triagem. Cerca de 35
toneladas de resíduos comuns foram recolhidos na Univates em 2012.
Além destes, em 2012, o PISR recebeu e encaminhou a empresas de transformação:


Resíduos eletroeletrônicos ........................ 15,5 Kg + 1.028 unidades de peças diversas

(p.ex.: gabinetes, monitores, mouses, luminárias de emergência) (reciclagem)

Pilhas e baterias …..................................................................................... 507 Kg (reciclagem)

Latas de tinta vazias …................................................................................................... 12,7 m

3
3


Embalagens plásticas contaminadas com produtos químicos …...................................... 38 m

Vidros descontaminados ......................................................................... 1.052 kg (reciclagem)
3


Resíduos infectantes (RSS) ...................................... 71,6 m (incineração ou aterro industrial)

Resíduos Químicos (neutro/alcalino) ............... 8.185 L (estação de tratamento de
efluentes)

Resíduos Químicos (ácido) ............................. 16.300 L (estação de tratamento de efluentes)

Resíduos Químicos (solvente não halogenado) .......................................... 900 L (reciclagem)

Resíduos Químicos (sólidos) ............................................................. 3,2 m3 (aterro industrial)

ÁREAS PRESERVADAS NO PROJETO DO CÂMPUS
A Univates possui três grandes Áreas de Preservação Permanente (APPs). Estes locais
têm sua vegetação preservada, como a área que costeia o rio Taquari, no Bairro
Carneiros, que está dentro da propriedade da Instituição mas, por abrigar a mata ciliar,
permanece como área de preservação ambiental. Outro espaço reservado para
preservação é a área de terras ao lado da Sede Social da Univates, com acesso pela rua
Bento Rosa, bairro Carneiros, que possui açudes e mata nativa. A Univates também
possui uma APP no coração do câmpus, entre os prédios 9 e 11. O lago da Univates pode
ser observado pela passarela que liga os prédios e passa por cima da vegetação do local.
No total, são 96.543,39m2 de APP
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
Pensando em minimizar os potenciais impactos ambientais que possam ser causados pelas
suas atividades, a Univates conta com a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
compacta. O principal objetivo é aprimorar o sistema de tratamento de esgoto, que antes
funcionava separadamente em cada prédio. Entre os impactos ambientais que são
diminuídos com a nova estação está a produção de sulfeto (parâmetro químico que indica a
possibilidade de mau cheiro), as demandas química e bioquímica de oxigênio (fatores que
se referem à matéria orgânica), fósforo e nitrogênio (aspectos ligados à eutrofização dos
recursos hídricos).
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 100% RENOVÁVEL
A Univates, por meio de parceria com a empresa Electra Energy de Curitiba (PR), utiliza
energia 100% renovável. A Instituição é a primeira, entre as de ensino superior do Rio
Grande do Sul, a fazer uso desse tipo de energia.
As principais vantagens no uso doscombustíveis renováveis são: aumento da quantidade
e oferta de energia; garantia da sustentabilidade e renovação de recursos; redução de
emissões de poluentes na atmosfera; viabilidade econômica, entre outros.
COMUNICAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O objetivo do projeto “Comunicação para Educação Ambiental” é gerar sensibilização
ambiental a partir do uso de estratégias de comunicação, por meio da reflexão crítica
sobre os temas ambientais e da incorporação de atitudes sustentáveis no cotidiano das
comunidades. As atividades realizadas são: oficinas temáticas e curso de Formação de
Multiplicadores em Educação Ambiental, com a utilização de filmes e cartilhas que
servem de suporte para as ações educativas; produção de jornais comunitários
envolvendo organizações sociais de bairro carente de Lajeado/RS; elaboração de
cartilhas educativas; produção de um filme educativo; entre outros.
CONVÊNIO COM COOPERATIVA DE RECICLADORES
A Univates mantém convênio com cooperativas de reciclagem. Atualmente, lixos secos,
como papéis, papelão, carteira de cigarro, papel de picolé, plástico duro, prato plástico,
garrafa plástica, copo de iogurte, sacola e sacos plásticos, plástico filme, garrafa de água
mineral, bandejas e copos de isopor, embalagem de longa vida e lata de alumínio, são
destinados à Coooperativa de Recicladores do Vale do Taquari (Coorevat). São recolhidos
mais de 1.000 Kg por semana que, depois de separados, são encaminhados pela Coorevat
para indústrias de transformação.
BIBLIOTECA SUBSTITUI SACOLAS PLÁSTICAS PELAS SACOLAS ECOLÓGICAS
Sempre atenta à questão ambiental, a Biblioteca da Univates lançou mais uma novidade
em 2012: a substituição de sacolas plásticas pelas sacolas ecológicas. A ação foi pensada
com o intuito de colaborar com o meio ambiente e reduzir os custos. Cada aluno,
professor e funcionário recebeu uma sacola gratuitamente.
COMPROVANTES SÃO ENVIADOS POR E-MAIL
Com o objetivo de colaborar com o meio ambiente, em 2012 foi adotado como padrão o
envio dos comprovantes de retirada e devolução de materiais da Biblioteca por e-mail, e
não serão mais entregues em papel. A proposta é aumentar o número de adeptos dessa
sistemática, até chegar a 100% de adesão.

OUTRAS
ATIVIDADES
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CONTATO COM A NATUREZA
MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS
O Museu de Ciências Naturais da Univates (MCN/Univates) tem como finalidades:
produzir conhecimento científico sob diversos aspectos ambientais, especialmente com
enfoque regional; fornecer iniciação científica e capacitação técnica aos alunos da
Instituição; subsidiar, por meio de material didático, aulas práticas de cursos, como
Ciências Biológicas, Biomedicina, História e Engenharia Ambiental; prestar assessorias e
consultorias nas áreas de Arqueologia, Botânica, Ecologia, Paleobotânica, Propagação de
Plantas e Zoologia; difundir informações científicas para a comunidade regional, por
meio de exposições, oficinas e palestras, e realizar intercâmbio com outras Instituições
de ensino e pesquisa.
Além disso, o Museu mantém coleções zoológicas, botânicas, paleobotânicas e
barqueológicas, dispõe de peças de acervo didático e científico, sendo 22.968
arqueológicas, 3.950 botânicas, 820 paleontológicas e 18.300 de espécimes zoológicos
obtidos a partir de coletas em atividades de campo, intercâmbios ou doações feitas pela
comunidade. Todas as coleções estão disponíveis para pesquisa, ensino e extensão. Em
2012, recebeu 5.537 visitantes.
PROGRAMA NATURALISTA POR UM DIA
Destinado a estudantes dos ensinos Fundamental e Médio das redes públicas e privada
do Vale do Taquari e arredores, por meio de minicursos, permite transmitir informações
relacionadas às atividades desenvolvidas nos setores do Museu de Ciências Naturais da
Univates, estabelecendo um elo com a comunidade escolar e contribuindo para o
conhecimento regional. Além disso, promove o interesse dos alunos pelas questões
ambientais que envolvem a compreensão e a resolução dos problemas inerentes a essa
área nos locais em que residem. Também possibilita aos alunos o acesso aos laboratórios
onde são desenvolvidos estudos e pesquisas nas diversas áreas do conhecimento,
oferecendo aulas práticas de conservação, manipulação e coleta de informações nas
áreas de atuação do Museu.
O Programa contribui para o desenvolvimento da consciência ambiental e da adoção de
atitudes que levem em conta a preservação do ambiente. Em 2012, 679 alunos de 15
escolas do Vale do Taquari foram beneficiados. O valor investido foi de R$ 12.148,44.
PROJETO ARQUEÓLOGO POR UM DIA
O projeto Arqueólogo por um Dia visa a construir um trabalho que possa contribuir para
a transformação do modelo de educação desvinculado das realidades socioculturais da
grande massa dos estudantes da educação básica no Brasil. Uma das propostas é
perceber o patrimônio cultural sob o ponto de vista da arqueologia.
O Arqueólogo por um Dia tem o papel de levar à população do Vale do Taquari pesquisas
desenvolvidas no âmbito arqueológico pelo Setor de Arqueologia da Univates. Com isso, é
ansiado disseminar os conhecimentos desde a história pré-colonial até a
contemporaneidade.
Sensibiliza-se a comunidade para que perceba seu ambiente urbano e o patrimônio
cultural e a relação entre estes e a sua vida, vista como a porção do patrimônio material
para a qual os métodos da arqueologia fornecem conhecimentos primários. No ano de
2012 foram beneficiados 412 alunos, de 15 escolas da região, e o valor investido foi de R$
22.001,00.
Ainda em 2012, o trabalho "Expandindo fronteiras: difusão do conhecimento na região
do Vale do Taquari/RS", que integra o projeto Arqueólogo por um Dia, recebeu um
prêmio nacional no valor de R$ 100 mil, após concorrer com centenas de projetos de
todo o Brasil. O destino do prêmio recebido será para o desenvolvimento dos materiais
propostos no projeto, que serão distribuídos em escolas da região.

INDICADORES
ACADÊMICOS
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INSTITUCIONAL
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de
educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de estudantes,
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi instituído pela Lei nº
10.861. Suas finalidades são a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação
da expansão da sua oferta, o aumento da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social e a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Em 2004, em virtude das novas diretrizes legais que instituíram o Sinaes, constituiu-se a
Comissão Própria de Avaliação (CPA), à qual a Comissão de Avaliação Institucional (CAI),
agora sob o nome de Comissão Interna de Avaliação (CIA), passou a prestar apoio
técnico. Ela é responsável pela condução dos processos internos de Avaliação da
Instituição, pela sistematização e prestação das informações solicitadas pelos respectivos
órgãos governamentais. Durante o ano de 2012, ocorreram nove reuniões da CPA. Neste
mesmo ano os integrantes da CIA reuniram-se 12 vezes.
PROCESSOS INTERNOS DE AVALIAÇÃO
As avaliações realizadas em 2012 foram desenvolvidas de acordo com as propostas de
atividades do Setor de Avaliação Institucional e da Comissão Interna de Avaliação, com
supervisão da Comissão Própria de Avaliação e da Reitoria da Instituição.
Os processos avaliativos realizados internamente foram:

Avaliação discente e docente dos cursos superiores, técnicos e de interlínguas (de

07/05 a 28/05, com participação de 48,34% dos alunos e 84,30% dos professores, e de
05 a 26/11, com participação de 50,57% dos alunos e 86,19% dos professores);

Avaliação dos serviços e da infraestrutura (de 07/05 a 28/05, com participação de
48,34% dos alunos, 84,30% dos professores e 70,77% dos funcionários técnicoadministrativos).

Avaliação do clima organizacional (de 07/05 a 28/05, com participação de 84,30% dos
professores e 70,77% dos funcionários técnico-administrativos);

Avaliação discente dos cursos de pós-graduação (a cada disciplina).

Nos processos avaliativos, o Setor de Avaliação Institucional gera relatórios com seus
resultados. Para isso, conta com o apoio de empresas terceirizadas, no que tange ao
oferecimento de sistemas de pesquisas, e do Banco de Dados Regional, para a posterior
verificação da exatidão dos resultados. Após concluídos, os relatórios são enviados aos
tomadores de decisão que os utilizam como base para eventuais rumos a serem seguidos
em âmbitos setorial e institucional.
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DESEMPENHO
UNIVATES É A TERCEIRA MELHOR INSTITUIÇÃO NÃO PÚBLICA DO RS
A Univates recebeu, em 2012, ótima avaliação no Índice Geral de Cursos (IGC) - indicador
que serve para avaliar todas as Instituições de Ensino Superior do país -, e a nota 4
(numa escala de 1 a 5) no relatório da avaliação in loco da Comissão de Avaliação do Inep
(MEC) para a autorização do Curso de Medicina.
Considerando as avaliações das principais instituições não públicas do RS, a Univates
ficou em terceiro lugar. Já entre os 140 centros universitários existentes no país, a
Univates figura em quarto lugar. Já entre as 1.906 instituições não públicas avaliadas
(faculdades, centros universitários e universidades), a Univates fica com a classificação
de número 73, ou seja, entre os 3,8% de instituições melhor avaliadas pelo MEC no país.
A Univates também recebeu retorno sobre a avaliação in loco feita por uma comissão do
Inep/MEC para autorização do Curso de Medicina, e o resultado foi a nota 4, considerado
ótimo pela Instituição, em função do rigor da avaliação. Os critérios mais bem avaliados
dizem respeito aos professores: titulação, dedicação, tempo de serviço, entre outros.
Desempenho da Univates no Exame da OAB supera médias estadual e nacional
A Univates mais uma vez foi destaque no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Dos 107 alunos inscritos, 55 foram aprovados na primeira fase e 38 na segunda,
resultando num índice de 35,85% de aprovação. No RS, entre as instituições particulares,
a Univates ficou atrás apenas do Centro Universitário Franciscano - Unifra, que teve
39,32% de aprovação, e da Faculdade de Direito de Santa Maria - Fadisma, com 36,89%.
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)
No dia 25 de novembro de 2012, ocorreu o Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), aplicado aos alunos de Administração (linhas de formação e
habilitações), Ciências Contábeis, Comunicação Social - habilitação em Jornalismo e em
Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais,
Tecnológicos de Gestão de Recursos Humanos e Logística. Foram inscritos para o exame
729 ingressantes, 200 concluintes, totalizando 929 estudantes.
Avaliações de cursos
Ao longo de 2012 foram avaliados, para fins de reconhecimento, os cursos de Ciências
Biológicas (Bacharelado), Engenharia Civil e Relações Internacionais. Numa escala de 1 a
5, obtiveram conceitos de curso (CC), as seguintes graduações: 5 para Ciências Biológicas
(Bacharelado), 4 para Engenharia Civil e 4 para Relações Internacionais.
Nesse mesmo ano, houve avaliações para fins de autorização do Curso de Medicina
(conceito final 4) e Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (modalidade
EAD) (conceito final 5); credenciamento da Instituição para Ensino a Distância (conceito
final 5) ; credenciamento de Polo de Apoio para Educação a Distância – Polo Sede
(conceito final 5); credenciamento de Polo de Apoio para Educação a Distância – Polo
Encantado (conceito final 3).
Em 2012, o Setor de Avaliação Institucional encaminhou ao Ministério da Educação
(MEC) pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos de graduação, além do credenciamento da instituição para o Ensino a Distância
(EAD): a) Reconhecimento: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos; b) Renovação de Reconhecimento: Cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Ciências Biológicas – Licenciatura, Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação,
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, História, Letras e suas
Habilitações, Pedagogia, Química Industrial e Sistemas de Informação; Autorização:
Curso de Medicina, Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD),
credenciamento da Univates para Ensino a Distância – polos Lajeado e Encantado,
cumprindo os trâmites legais da Portaria Normativa 40, regida pela Lei dos Sinaes.
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Em novembro de 2012, a Instituição recebeu oficialmente os resultados dos cursos
avaliados no ciclo avaliativo de 2011. Esses resultados são determinantes na
comprovação da qualidade do ensino, permitindo a renovação de reconhecimento para
os cursos que já possuem estudantes concluintes. O quadro a seguir permite visualizar,
de forma abrangente, os resultados satisfatórios obtidos pela Instituição:
Resultados do Enade e Conceito Preliminar de Curso - 2012
Conceito Enade
(escala de 1 a 5)

Conceito preliminar
de curso (escala de 1 a 5)

Arquitetura e Urbanismo

4

4

Ciências Biológicas - Licenciatura

4

4

Educação Física - Licenciatura

3

4

Engenharia de Computação

3

3

Engenharia de Controle e Automação

4

4

Engenharia de Produção

3

4

Engenharia Ambiental

3

4

História

5

5

Letras

5

4

Pedagogia

3

4

Química Industrial

2

3

Curso

Fonte: Setor de Avaliação Institucional/Prodesi/Univates/Inep/Mec, 12/04/12.
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BALANÇO SOCIAL
1 - Identificação
Nome da instituição: Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social
Natureza jurídica: [ ] associação [ x ] fundação [ ] sociedade
sem fins lucrativos? [ x ] sim [ ] não
Isenta da cota patronal do INSS? [ ]sim [ x ] não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ ] sim [ x ] não
Possui registro no: [ ] CNAS [ ] CEAS [ x ] CMAS
De utilidade pública? [ ] não
se sim, [ x ] federal [ x ] estadual [ x ] municipal
Classificada como Oscip (Lei 9.790/99)? [ ] sim [ x ] não

2 - Origem dos recursos

2012
Valor

2011
Valor

Receitas Totais

95.975.443

100%

81.213.085

100%

a. Recursos governamentais (subvenções)

1.191.655

1,24%

1.287.790

1,59%

b. Doações de pessoas jurídicas

182.065

0,19%

139.420

0,17%

c. Doações de pessoas físicas

43.384

0,05%

54.938

0,07%

d. Contribuições

0

0,00%

0

0,00%

e. Patrocínios

0

0,00%

0

0,00%

f. Cooperação internacional

0

0,00%

0

0,00%

91.335.693

95,17%

76.217.177

93,85%

3.222.645

3,36%

3.513.760

4,33%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
h. Outras receitas

3 - Aplicação dos recursos

Despesas Totais
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

2012
Valor

2011
Valor

103.599.493

100%

77.863.372

100%

ND

ND

ND

ND

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

52.402.171

50,58%

42.822.733

55,00%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

51.197.321

49,42%

35.040.639

45,00%

Operacionais

22.511.798

43,97%

18.300.837

52,23%

20.037

0,04%

19.816

0,06%

Financeiras

5.338.601

10,43%

4.849.522

13,84%

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

23.217.700

45,35%

11.789.253

33,64%

109.185

0,21%

81.211

0,23%

2012
Valor

% sobre
receita

2011
Valor

% sobre
receita

207.600

0,22%

124.607

0,15%

2.999.666

3,13%

2.346.541

2,89%

Impostos e taxas

Outras (que devem ser discriminadas conforme
relevância)

4 - Indicadores sociais internos
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

a. Alimentação
b. Educação
c. Capacitação e desenvolvimento profissional

513.833

0,54%

553.792

0,68%

d. Creche ou auxílio-creche

40.508

0,04%

39.071

0,05%

e. Saúde

275.198

0,29%

240.252

0,30%

f. Segurança e medicina no trabalho

54.609

0,06%

45.684

0,06%

g. Transporte

326.153

0,34%

260.426

0,32%

h. Bolsas/estágios

1.029.151

1,07%

948.334

1,17%

i. Outros (Previdência Privada e Seguro Social)

1.232.187

1,28%

1.070.719

1,32%

Total - Indicadores sociais internos

6.678.905

6,96%

5.629.426

6,93%

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade
(Ações e programas aqui listados são exemplos, ver
instrução)

2012
Valor

2011
Valor

a. Assistência jurídica

Nº pessoas beneficiadas:

2.993

Nº pessoas beneficiadas:

3.344

b. Esporte, Cultura e Lazer

Nº pessoas beneficiadas:

20.493

Nº pessoas beneficiadas:

52.290

c. Geração de Emprego e Renda

Nº pessoas beneficiadas:

0

Nº pessoas beneficiadas:

129

d. Educação

Nº pessoas beneficiadas:

14.161

Nº pessoas beneficiadas:

14.612

e. Saúde

Nº pessoas beneficiadas:

8.283

Nº pessoas beneficiadas:

7.768

f. Outros

Nº pessoas beneficiadas:

16.486

Nº pessoas beneficiadas:

15.430

Totais

62.416

93.573
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BALANÇO SOCIAL
6 - Outros indicadores

2012

2011

Nº total de alunos(as)

13.384

11.619

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

41

7

R$ 180.369

R$ 75.083

6.328

6.811

R$ 5.409.625

R$ 4.507.756

83

65

R$ 312.680

R$ 252.549

7 - Indicadores sobre o corpo funcional

2012

2011

Nº total de empregados(as) ao final do período

888

790

Nº de admissões durante o período

275

225

Nº de prestadores(as) de serviço

195

181

Valor total das bolsas integrais
Nº de alunos(as) com bolsas parciais
Valor total das bolsas parciais
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de
Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

% de empregados(as) acima de 45 anos

19,71%

19,63%

Nº de mulheres que trabalham na instituição

507

476

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

59,62%

59,00%

Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens

39

40

R$ 2.620

R$ 1.698

43

46

R$ 3.118

R$ 2.007

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

13

11

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

0,00%

0,00%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as)

-

-

R$ 2.828

R$ 3.515

875

804

R$ 2.596

R$ 1.826

Nº de estagiários(as)

366

269

Nº de voluntários(as)

553

452

Nº portadores(as) necessidades especiais

15

8

R$ 812

R$ 770

8 - Qualificação do corpo funcional

2012

2011

Nº total de docentes

343

300

Nº de doutores(as)

61

48

Salário médio portadores(as) necessidades especiais

Nº de mestres(as)

230

213

Nº de especializados(as)

52

36

Nº de graduados(as)

0

3

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e
administrativo

441

396

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

46

52

Nº de graduados(as)

76

23

Nº de graduandos(as)

301

60

Nº de pessoas com ensino médio

14

247

Nº de pessoas com ensino fundamental

4

13

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

0

1

Nº de pessoas não alfabetizadas

0

0
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BALANÇO SOCIAL
9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência
e responsabilidade social

2012

Metas 2013

Relação entre a maior e a menor remuneração

25,1

O processo de admissão de empregados(as) é:

7,75 % por indicação e 92,25 % por
seleção/concurso

0 % por indicação e 100 % por
seleção/concurso

A instituição desenvolve alguma política ou ação de
valorização da diversidade em seu quadro funcional?

[ x ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada
[ ] não

[ x ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada
[ ] não

Se "sim" na questão anterior, qual?

[ ] negros [ ] gênero
[ ] opção sexual
[ x ] portadores(as) de necessidades
especiais
[ ] _______________________

[ ] negros [ ] gênero
[ ] opção sexual
[ x ] portadores(as) de necessidades
especiais
[ ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de
valorização da diversidade entre alunos(as) e/ou
beneficiários(as)?

[ x ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada
[ ] não

[ x ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada
[ ] não

Se "sim" na questão anterior, qual?

[ ] negros [ ] gênero
[ ] opção sexual
[ x ] portadores(as) de necessidades
especiais
[ ] _______________________

[ ] negros [ ] gênero
[ ] opção sexual
[ x ] portadores(as) de necessidades
especiais
[ ] _______________________

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios [ ] não são considerados
éticos e de responsabilidade social e ambiental:
[ ] são sugeridos [ x ] são exigidos

[ ] não são considerados
[ ] são sugeridos [ x ] são exigidos

A participação de empregados(as) no planejamento da
instituição:

[ ] não ocorre
[ x ] ocorre em nível de chefia

[ ] não ocorre
[ x ] ocorre em nível de chefia

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:

[ ] ocorrem em todos os níveis
[ ] não ocorrem
[ x ] ocorrem regularmente

[ ] ocorrem em todos os níveis
[ ] não ocorrem
[ x ] ocorrem regularmente

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o
acompanhamento de:

[ ] ocorre somente p/cargos
intermediários
[ ] todas ações/atividades
[ x ] ensino e pesquisa
[ x ] experimentação
animal/vivissecção
[ ] não tem

[ ] ocorre somente p/cargos
intermediários
[ ] todas ações/atividades
[ x ] ensino e pesquisa
[ x ] experimentação
animal/vivissecção
[ ] não tem

10 - Outras Informações
A instituição optou, desde o exercício de 2011, por deixar de registrar em subgrupo específico de gratuidades na sua Demonstração do
Superávit do Exercício os gastos incorridos com as ações sociais realizadas. As ações sociais continuam acontecendo normalmente, apenas não são mais registradas em separado na contabilidade -, e passam a ser registradas com os demais custos e despesas da
instituição. Com esta alteração, os descontos concedidos a alunos e terceiros passam a ser considerados como dedução de receita
(descontos concedidos a alunos e terceiros em função de situações especiais, como, por exemplo: segundo membro da família, disciplinas
reprovadas etc.) e parte como despesa financeira (descontos concedidos a alunos e terceiros em função da data de pagamento). A
mudança no procedimento contábil de reconhecimento das ações sociais realizadas se deu em vista do custo x benefício, uma vez que se
tornou muito trabalhoso e oneroso para a entidade manter os controles necessários para respaldar os registros contábeis separados para
as gratuidades, não sendo estes obrigatórios, uma vez que a entidade não possui o certificado de entidade beneficente de assistência
social. Devido a esta mudança, desde o exercício 2011 as informações que a instituição possui acerca dos atendimentos e demais
atividades sociais se referem à quantidade e à qualidade dos atendimentos, não dispondo mais da informação em valores monetários.
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