R E V I STA

VESTIBULAR
UNIVATES
Por que
estudar na
Univates?

Qual profissão E depois, no
é mais sua
mercado de
praia?
trabalho?

Dez motivos
para você saber
que aqui é a sua
melhor opção

De tantas
disponíveis, saiba
qual tem mais a
ver com você

Tudo o que você
pode experimentar
aqui antes entrar
no mercado
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Escolheu a profissão dos seus
sonhos e está em dúvida sobre onde
estudar? Vamos lhe mostrar por que a
Univates é a sua melhor opção!
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Nosso campus é lindo,
agradável e cheio de vida
Além da natureza presente no
campus da Univates, você pode
curtir diversos espaços, como
nosso lago (acessível por decks de
madeira), amplos gramados no
entorno dos prédios e poltronas de
madeira localizadas em espaços
de convivência. E isso também nos
finais de semana.
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Temos uma das bibliotecas mais
modernas da América Latina
Instalada com 100% de
tecnologia de identificação por
radiofrequência, a Biblioteca da
Univates é considerada a mais
moderna do Brasil e também
uma das mais modernas da
América Latina. Tudo acontece por
terminais de autoatendimento,
há localização de livros em mapa
3D e mais de 160 mil exemplares
no acervo. Além de áreas de
descanso, há computadores,
mesas e salas de estudo.

Qualidade de ensino
Estamos entre as melhores
universidades do país. Desde 2011,
considerando universidades e centros
universitários privados, a Instituição
é avaliada entre as três melhores do
RS no conceito graduação.
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Oferecemos muitas
atividades para os alunos
Em 2017, foram mais de 400
eventos acadêmicos, sem contar
os eventos do Teatro Univates.
Além das atividades de sala de
aula, a Univates promove diversas
iniciativas e eventos que auxiliam
na formação acadêmica, cultural
e pessoal de seus estudantes. Os
cursos de educação continuada
auxiliam na formação em um
curto espaço de tempo e em
habilidades específicas. Ah, e
sem contar as atividade físicas
do Complexo Esportivo, onde
estudantes e comunidade têm
uma infraestrutura completa para
praticar esportes e cuidar da saúde.
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Somos comunitários!
A Univates é uma universidade
comunitária. Isso significa que todo
o valor da sua mensalidade reverte
em melhorias na universidade ou
em projetos para a comunidade. Ou
seja, a Univates não gera lucro para
ninguém, ela gera retornos para a
comunidade, como atendimentos
na área da saúde, atividades em
escolas e projetos que promovem a
melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento do Vale do Taquari.

6

Incentivamos a inovação e o
empreendedorismo
A inovação e o empreendedorismo
são áreas prioritárias para a
Univates e isso se traduz em
iniciativas dentro e fora de sala de
aula. O uso de metodologias ativas
é um exemplo de inovação em
educação, o que coloca o estudante
como protagonista do seu
aprendizado. Sem contar que existe
o Parque Científico e Tecnológico do
Vale do Taquari, o Tecnovates, e a
Incubadora Tecnológica da Univates
para novas empresas, a Inovates.
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Temos uma estrutura
moderna e completa

O campus de Lajeado oferece uma
estrutura completa e moderna não só

para seus estudantes e professores,
como para toda a comunidade.

e colocam os estudantes em
contato com a comunidade, seja
em atividades como a educação
tecnológica de crianças e
adolescentes ou atendimentos na
área da saúde;

+ de 83 mil metros quadrados de
área construída que abrigam salas
de aulas, setores administrativos;
263 laboratórios, museus e salas
especiais;

Iniciação científica: oportuniza
o contato com a pesquisa ainda
na graduação.

uma das Bibliotecas mais
modernas da América Latina;
um Teatro impecável que já
recebeu grandes espetáculos;
Complexo Esportivo que, além de
piscina semiolímpica, tem uma pista
de atletismo e um campo de futebol
com certificados internacionais.
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Atividades práticas
Atividades práticas também fazem
parte dos currículos dos cursos
da Univates e procuram unir a
teoria e a realidade do mercado de
trabalho. Confira alguns exemplos:
Serviço de Assistência Jurídica
(Sajur): é onde os estudantes
de Direito realizam atendimento
à população de baixa renda da
comarca de Lajeado;
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Incentivamos e praticamos
a sustentabilidade
Com ações inovadoras e pioneiras
no Brasil, a Univates tem dirigido
esforços a iniciativas que
contribuem com um futuro mais
sustentável. Confira alguns projetos:
os prédios do Parque Científico e
Tecnológico do Vale do Taquari –
Tecnovates, por exemplo, abrigam
a maior Usina Solar do RS;
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Oportunidade para
experiências internacionais
65 universidades internacionais
conveniadas
26 países
546 intercambistas foram para o
exterior desde 2005
E a gente não precisa viajar para
ter contato com outros países.
Por exemplo, na Univates você
pode ser Padrinho Internacional
e ajudar o pessoal que é de outro
país a conhecer a Instituição e
a região. Ah, e alguns cursos de
graduação também possibilitam
aos estudantes viagens de estudo.
Descubra mais sobre atividades da
Univates no exterior nas páginas
10, 14 e 15.

criação de um combustível
alternativo e renovável, que já
está sendo testado em veículos: o
GNVerde;

Clínica-Escola de Fisioterapia: para
os alunos dos cursos da área da saúde;

captação da água da chuva em
três cisternas para diminuir os
possíveis impactos do consumo
excessivo de água;

Projetos de extensão: levam o
conhecimento da Universidade

Bicivates: um sistema de
compartilhamento de bicicletas.

UNIVATES
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Saiba qual
½À³ïÃÃ³
vÃËv½Àvv
Humanas, gestão, engenharias,
tecnologia da informação, exatas,
saúde, comunicação. Saber qual
área do conhecimento é mais a “sua
praia” pode dar aquela mão na hora
de escolher qual faculdade cursar.
Continue com a gente que vamos
ajudá-lo a saber qual é a área mais
indicada para você!
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Economia criativa

Gestão

JORNALISMO/PUBLICIDADE/DESIGN/
DESIGN DE MODA/FOTOGRAFIA/
ARQUITETURA E URBANISMO

ADMINISTRAÇÃO/ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/
CONTÁBEIS/COMÉRCIO EXTERIOR/
GESTÃO FINANCEIRA/GESTÃO DE MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS/GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS/GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/
LOGÍSTICA/PROCESSOS GERENCIAIS/
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Se você sempre foi uma pessoa
curiosa e inquieta, procurava
entender como as coisas funcionam,
desmontava seus brinquedos para
ver como eram por dentro, sempre
gostou de pensar e de inventar
possibilidades ou simplesmente é
daquelas pessoas que adoram falar
pelos cotovelos, você pode até não
saber, mas tem o perfil ideal para
trabalhar com a Economia Criativa,
uma área que engloba as atividades
da Comunicação, do Design, do
Audiovisual, da Arquitetura e das
Artes. “Inventar moda” é a sua praia,
seja transformando as roupas para
deixá-las com a sua cara, inventando
produtos, editando fotos e vídeos das
gincanas da escola, seja fazendo arte.

Na área de gestão existem diversos
cursos, com diferentes perfis. Confira
alguns perfis profissionais dessa
grande área:
Administração
Se você pensa em ter o seu próprio
negócio ou trabalhar na gestão de
empresas ou organizações, o curso de
Administração deverá ser a sua escolha. O
administrador é o profissional responsável
por fazer as organizações atingirem seus
objetivos, por meio do gerenciamento
de recursos e de pessoas, motivando

e liderando suas equipes em busca de
resultados. O desenvolvimento das
organizações depende do administrador!

identificar oportunidades de negócios
no cenário internacional? Se sim, esse é
o curso que vai lhe interessar!

entender como eles funcionam
também são fortes candidatos a serem
felizes atuando na área de TI.

Tecnologia da Informação

Direito

Ciências Contábeis
Ter talento natural para fazer cálculos,
gostar de números, prestar atenção nos
detalhes e ser organizado, em especial
no controle de seus recursos, indica que
você reúne os principais atributos para
escolher o curso de Ciências Contábeis.
Por possibilitar o acesso a informações
estratégicas das empresas, é uma
profissão que requer responsabilidade,
conduta ética e honestidade.
Liderança Empreendedora e Inovação
Se você tem interesse em projetos de
caráter inovador e novos negócios ou
busca soluções para a melhoria da vida em
sociedade, então o curso que você procura
é o Liderança Empreendedora e Inovação.
Nesse curso você será preparado para ser
um líder empreendedor, um profissional
capaz de desenvolver todas as etapas do
seu próprio negócio ou de liderar pessoas
na elaboração e implementação de um
determinado projeto.
Relações Internacionais
Você sempre quis compreender como
se dão as relações entre povos, nações
e empresas multinacionais, investigar
as razões para a existência de conflitos
internacionais? Ou então trabalhar em
uma organização como a Organização
das Nações Unidas ou mesmo

ENGENHARIA DE SOFTWARE/
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/ ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Quem gosta da área de TI
naturalmente são pessoas que adoram
tecnologia, gostam da frenética
mudança da área e curtem usar
métodos e processos para resolver
qualquer tipo de problema. Se você
é aquele amigo que tenta ajudar a
galera a partir de soluções racionais
e calculadas, provavelmente gostará
de atuar nessa área. Pessoas que
curtem configurar aparelhos (TVs,
computadores, smartphones) e

Se você tem vontade de melhorar
o mundo e acredita que devemos
sempre lutar por um mundo mais
igualitário e justo, o seu curso é o
Direito. A carreira jurídica é uma
das profissões mais versáteis que
existem, possibilitando diferentes
atuações, como, por exemplo,
advocacia, promotoria, magistratura,
procuradoria, defensoria pública e
tantas outras opções que o bacharel
em Direito irá encontrar. Mas o
Direito não é só isso, ele é um curso
que permite compreender a evolução
social e a importância de lutarmos
por um mundo mais ético e de
cidadãos conscientes de seus direitos
e deveres sociais.

UNIVATES
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os outros suas aprendizagens. E, se
escolher ser professor, vai transformar o
futuro todos os dias, para melhor.

Formação de professores

Engenharias

LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/
EDUCAÇÃO FÍSICA/HISTÓRIA/LETRAS/
PEDAGOGIA

Para quem gosta de lidar com pessoas
e curte compartilhar experiências
de aprendizagem, a melhor escolha
profissional é ser professor.
Compartilhar conhecimento, estreitar
vínculos, fazer o outro crescer e crescer
junto com o outro, apresentar caminhos
e alternativas, ensinar a aprender e
aprender ensinando são as vivências
que os professores experimentam todos
os dias. Você pode atuar na Educação
Infantil, no Ensino Fundamental ou
no Ensino Médio e, em todos esses
contextos, vai transformar vidas, porque
vai ajudar seus alunos a formarem
seus repertórios de conhecimento e de
convivência consigo e com os outros.
Vai aprender muito, estará sempre
aprendendo e compartilhando com
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Arquitetura e urbanismo
Se você gosta de viajar e observar
cada lugar novo com um olhar atento à
harmonia do local ou frequentemente
muda os móveis de lugar para melhorar
os ambientes de sua casa, há grandes
chances de se identificar com a
Arquitetura. A profissão precisa de uma
bagagem cultural diversa, o que é parte
do perfil desse profissional, que adora
trabalhar em equipe. A habilidade com
cálculos e a naturalidade em lidar com
recursos gráficos e modelos (maquetes
físicas ou virtuais) são pontos
fortes do arquiteto. Quer mudar os
sentimentos das pessoas com relação
à cidade e ao local de moradia? Venha
para a arquitetura.

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA/
ENGENHARIA CIVIL/ENGENHARIA DA
COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DE CONTROLE
E AUTOMAÇÃO/ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE/
ENGENHARIA ELÉTRICA/ENGENHARIA
MECÂNICA/ENGENHARIA QUÍMICA

Os engenheiros geralmente têm
inclinação para conhecer como as
coisas funcionam. Se você curte
descobrir como um dispositivo,
máquina ou produto é feito ou como
opera e gosta de arrumar o que estraga
(adora fuçar um eletrônico estragado),
grandes são as chances de essa área
ser sua melhor escolha. Mas não é só
isso. O engenheiro é muito curioso para
novas tecnologias, gosta de aprender
e de descobrir as coisas por conta.
Se a gente pudesse fazer um resumo
do que é a engenharia, seria mais ou
menos assim: o engenheiro melhora a

vida das pessoas por meio de produtos,
processos e dispositivos. Ele pensa,
a fim de beneficiar o ambiente e as
pessoas, em como fazer as coisas,
utilizando menos recursos naturais,
energia e tempo.

Saúde
EDUCAÇÃO FÍSICA/ENFERMAGEM/
ESTÉTICA E COSMÉTICA/BIOMEDICINA/
FARMÁCIA/FISIOTERAPIA/
GASTRONOMIA/ MEDICINA/NUTRIÇÃO/
ODONTOLOGIA/ PSICOLOGIA

Se você se preocupa com o bem-estar
dos outros, sente-se feliz quando
ajuda alguém e gosta de cuidar das
pessoas, essa é sua área. Para trabalhar
com saúde, tanto no tratamento
como na prevenção de doenças, é
essencial ter equilíbrio emocional para
lidar com situações de sofrimento e
sensibilidade para atender pessoas que

estejam passando por dificuldades.
A capacidade de empatia também é
muito importante para quem trabalha
para promover a saúde do ser humano.

atuar na sociedade como um agente
de transformação, promovendo o
desenvolvimento do País e buscando
garantir a sobrevivência da
biodiversidade e da humanidade, você
tem perfil para a Biologia.

Ciências Biológicas
(bacharelado)
Se você é uma daquelas pessoas que se
interessa em compreender, preservar
e melhorar o meio ambiente e a
biodiversidade, desenvolver trabalhos
na área da saúde, da biotecnologia
e da genética e atuar em perícias
criminais como biólogo forense, o
curso que procura é o de Ciências
Biológicas (bacharelado), que permite
essa grande versatilidade de escolhas.
Os biólogos foram os profissionais que
receberam o maior número de Prêmios
Nobel de Medicina ou de Fisiologia,
sendo os mais recentes atribuídos
em 2016 e 2017. Então, se você deseja

FOTOS: TUANE EGGERS
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E no mercado
de trabalho,
³³ÃÀwƢ
Escolher um curso não é tarefa
fácil. Um processo que começa
bem antes do primeiro dia de aula
e é fruto de inúmeras pesquisas.
Quando chegamos na universidade
a expectativa é pelo primeiro
contato com a área. Pense só,
aquela primeira experiência
profissional, que nos traz um
gostinho, uma prévia, do que
escolhemos fazer e de como será
nossa rotina no futuro. É a hora
de o estudante ser protagonista e
mostrar toda sua afinidade com a
área, o momento de ter a certeza
de que está, ou não, no lugar certo.
Na Univates, cada vez mais os
estudantes são desafiados a
interagir com a comunidade,
auxiliando em demandas reais
e experimentando um pouco do
que os espera dali para frente. De
uma maneira curta e rápida nós
lhe mostramos algumas dessas
experiências, olhe só!

REVISTA VESTIBUL AR UNIVATES

Escolinhas Esportivas

Você que tem afinidade com a área de
comunicação já pensou em passar a
noite reunido com os colegas produzindo
material para um cliente? É isso que
acontece no Corujão. Durante a madrugada
os competidores planejam e desenvolvem
ações de comunicação, e de manhã
apresentam a proposta, com a escolha
da melhor campanha tanto por um júri
técnico quanto pelo próprio cliente.

Na área dos esportes, a opção
são as Escolinhas Esportivas, que
articulam aulas de Educação Física
com estudantes da Educação Básica.
A galera vem para a Univates e os
acadêmicos dos cursos de Educação
Física ficam responsáveis por planejar e
ministrar as aulas.

Ponte de espaguete e
carrinho de papelão
Para os estudantes dos cursos de
Engenharia o desafio é produzir alguns
objetos diferentes e um tanto curiosos,
como um carrinho de mão feito
somente com papelão e uma ponte de
espaguete, com massa e cola epóxi. No
fim, os dois produtos passam por testes
nos quais são avaliadas a resistência e a
durabilidade de cada um.
Vivência Internacional
Para quem se identifica com os cursos
de Comércio Exterior e Relações
Internacionais, viajar sempre foi
um sonho. E esse sonho de fato vira
realidade durante a graduação. Durante
10 dias, os acadêmicos imergem
em outras sociedades, culturas e
organizações. O destino muda a cada
ano e já passou por países da Europa e
até mesmo pela China.
FOTO: TUANE EGGERS
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Corujão

FOTO: RICARDO HORN

Profissionalizante
A inserção na comunidade também
acontece com os estudantes dos
cursos técnicos. Durante o ano de
2017, por exemplo, os alunos estiveram
envolvidos em uma ação no Lar de
Idosos Santa Rita. Cada curso, de sua
maneira, ajudou a revitalizar o espaço,
com a reforma da estrutura e do
veículo, ou a buscar apoiadores.

de desenvolvimento de um veículo off
road desde sua concepção, projeto
detalhado, construção e testes.
Esses estudantes formam equipes
que são desafiadas anualmente a
participar da competição nacional,
que reúne acadêmicos de diferentes
universidades. Venha para o
#TEAMUNIVATES!
FOTO: ANA AMÉLIA RITT

Desfile de Moda Inclusiva
Dentre os inúmeros eventos que
acontecem durante o ano na
Universidade, o Desfile de Moda
Inclusiva conta com um toque especial,
pois tem um grande envolvimento dos
estudantes. São deles a responsabilidade
de produzir as peças que serão usadas
pelos modelos. Roupas que levam em
conta princípios da Ergonomia para
pessoas com e sem deficiência, como
o conforto, a modelagem, o design
e o estilo. O resultado é exibido à
comunidade em uma produção de moda
realizada no Teatro Univates.
Projeto Baja
O programa Baja SAE Brasil é um
desafio lançado aos estudantes de
Engenharia. Ao participar do programa,
o aluno se envolve com um caso real

Projeto Interdisciplinar
Quem optar pela área da saúde
certamente vai participar do projeto
interdisciplinar de cuidado em saúde
no bairro Santo Antônio. Durante o
semestre, os estudantes vão até o
bairro para realizarem atendimentos
de forma domiciliar. Lá atuam de
maneira conjunta, buscando auxiliar
cada paciente da melhor forma.

UNIVATES
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ËÀÃ³S®³Ɲ
Àw½v³Àv³
½À½vÀv³
para o mercado
de trabalho
20 anos de cursos técnicos
na Univates;
Aproximadamente 1.700
alunos em sala de aula;

Conhecimento teórico e prático

Habilitação em curto espaço de tempo

Focado na área de trabalho

17 opções de cursos

Mais facilidade para entrar no
mercado

Pode ser realizado junto com o
Ensino Médio

Todos esses são motivos para fazer
um curso técnico. Na Univates, são 17
opções, que, por meio de um ensino
aprofundado em uma área, se tornam
um diferencial no currículo de quem
está começando sua vida profissional.
Mesmo sem ter concluído o Ensino
Médio, já é possível fazer um curso, que
tem duração média de dois a três anos.

Mais de 3 mil diplomados;
Alunos de 53 cidades do RS.

Palavra de quem faz
Maurique Schmitt

ESTUDANTE DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
ARROIO DO MEIO

VEJA OS CURSOS DISPONÍVEIS EM:

univates.br/tecnicos
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Decidi fazer um curso técnico durante
o ensino médio, pois queria aproveitar
o “embalo”. Já que estou estudando,
pensei que seria mais fácil fazer os
dois ao mesmo tempo. Decidi não
fazer muitas disciplinas, pois não
quero passar do meu limite, quero

ir bem tanto no colégio quanto na
Univates, além de não deixar de fazer
o que gosto no meu tempo livre, como
futebol, shopping…

Schmitt pretende trabalhar assim que
concluir o ensino médio. “Esse é outro
motivo de eu começar o curso técnico
durante o ensino médio. Já que não
está fácil conseguir emprego, será uma
boa eu terminar o ensino médio com
uma parte do curso concluído. Tenho
certeza que isso me ajudará muito
para conseguir um trabalho na área”,
acrescentou ele, que pretende ainda
fazer uma graduação em Engenharia
Mecânica. “Assim espero me
aperfeiçoar cada vez mais no trabalho
que eu realizar. E tenho certeza que
a Univates irá me proporcionar as
melhores aulas, pois seu ensino, na
minha opinião, é excelente”, finaliza.

Ë½vÃÃ³
do primeiro
emprego

EM 2017

Entenda

Entrar no mercado de
trabalho não é uma tarefa
tão fácil. Para ajudá-lo
nessa missão, a Univates
disponibiliza a Central de
Carreiras. O espaço faz uma
ponte entre a colocação de
estudantes e diplomados nas
empresas e as organizações
que demandam profissionais.

VAGAS ABERTAS

É muito simples - e de graça - começar
a receber por e-mail a divulgação das
vagas das empresas conveniadas.
Você só precisa acessar o Universo
Univates e preencher as informações
solicitadas. :)

CURRÍCULOS ENVIADOS

A Central de Carreiras filtra os currículos de acordo
com as características profissionais que as empresas
conveniadas procuram. A partir disso, os alunos são
informados sobre as vagas e, caso tenham interesse,
confirmam o envio de seu currículo.

UNIVATES
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Embarque
imediato

Marcelo Diedrich foi para
a Concordia University of
Edmonton, no Canadá. Ele é
aluno de Engenharia Civil.

Com 20% do curso concluído, você já
pode pensar em realizar intercâmbio
acadêmico. Além de viajar e ter contato
com diferentes pessoas, idiomas e
costumes, você pode aproveitar as
disciplinas cursadas em outro país
no currículo do curso em que está
matriculado na Univates.

62 instituições
internacionais
conveniadas
com a Univates

545 estudantes
já realizaram
intercâmbio
acadêmico
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Senhores passageiros,
bem-vindos a bordo. Este
voo tem como destino a
realização de seus sonhos e
atravessa as fronteiras dos
prejulgamentos. Ao pousar
em uma nova cultura, será
possível avistar um novo
mundo. Vocês estão prontos?

REVISTA VESTIBUL AR UNIVATES

Jéssica Barbieri de
Oliveira conheceu o México.
A acadêmica de Engenharia
Química estudou na
Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.

Jéssica Thaís Schiniegoski
cursa Direito e esteve
na República Tcheca, na
University of Hradec Králové.

Mariana Taís Mallmann
é estudante de Letras e
realizou intercâmbio na
Halmstad University, na Suécia.

Sem sair de casa

Quer saber mais?

Além disso, para quem não tem a
oportunidade de ir para outro país ou
não tem interesse em sair do Brasil
para conhecer uma nova cultura, a
Univates oferece o programa Padrinho
Internacional. Participando dele você
vai ajudar o pessoal que é de outro país
e que vem fazer intercâmbio aqui a
conhecer a Instituição e a região, além
de fazer novas amizades.

Acesse: www.univates.br/intercambio

F O T O S : D I V U LG A Ç Ã O
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Feira de
ËÀÃ³ÃƝË
megaevento
para você
conhecer a
V®ÛvÈÃ
ÃËÃËÀÃ³Ã

Ok, a gente já visitou sua escola,
você tem uma ideia de qual curso
gostaria de fazer, mas ainda tem
dúvidas. A gente super entende
sua inquietação, afinal são várias
decisões e uma etapa totalmente
nova assim que terminar os estudos
na escola! Por isso, todos os anos, a
Univates realiza a Feira de Cursos,
um megaevento para alunos do 3º
ano do Ensino Médio.

Nesse dia você pode:
conhecer o campus
da Univates;
conversar com os
coordenadores,
professores e
estudantes dos
cursos para tirar
dúvidas;

1 616
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A Feira de Cursos geralmente ocorre de
manhã e à noite. O ponto de partida é
o Centro Cultural Univates. Depois de
passar por lá, você pode visitar tooooodo
o campus da Univates. Para ir até os
locais mais distantes, como o Prédio
17, onde ficam os laboratórios das
engenharias, tem até um micro-ônibus
para levar a sua turma. Para saber mais
sobre a Feira de Cursos, fique de olho
nas nossas redes sociais. ;)

visitar os
laboratórios
nos quais você
terá aula;
realizar teste
vocacional;

conhecer
estudantes da
Instituição;
participar de
atividades
práticas;

descobrir as
oportunidades
de estudar na
Universidade do
Vale do Taquari.

ÃÃ³Ã
®³Ãv
V®ÛvÈÃ³³
vÀÈ³á½¨³À

Já pensou em correr na Pista Atlética
da Univates, que é certificada pela
Associação Internacional de Atletismo?
Ou quem sabe acessar uma das
bibliotecas mais modernas da América
Latina? Com o Cartão Explore isso é
possível. E o melhor: de graça!
O Cartão Explore é uma iniciativa da
Univates voltada a estudantes de
Ensino Médio assim como você. É só
se cadastrar no site www.univates.
br/cartaoexplore, esperar o cartão
chegar na sua casa e sair usando.

Confira todos os benefícios do Cartão Explore:
50% de desconto
na inscrição do
Vestibular*
Biblioteca
Estacionamento
com valor
diferenciado

Pista Atlética
Bicivates
Internet wifi
no campus
universitário

Laboratórios de
Informática
Conta de e-mail @
universo.univates.
br com espaço
ilimitado

* As políticas de desconto para inscrições podem mudar. Confira no site univates.br/cartaoexplore :)

UNIVATES
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Vida de
Ë®ÛÀÃÈwÀ³ƛƛƛ
Muita coisa muda quando
chegamos na faculdade e, às
vezes, nem percebemos
Conforme a idade vai avançando,
vamos criando mais responsabilidades
e tendo mais autonomia em algumas
situações. Na Universidade esses
fatores são bem perceptíveis e,
às vezes, demora para cair a ficha
de toda autonomia que temos. Na
sequência nós mostramos a você
algumas das principais mudanças,
mas cuidado, não vacile, né? Tudo tem
o lado bom e o ruim.

Se ligue na entrega dos trabalhos

Celular e notebook liberados na aula

Assim como você já está acostumado,
aqui também tem trabalho para
entregar. A única diferença é que o
professor não vai ficar o tempo inteiro
no pé, cobrando. Então se ligue no
Ambiente Virtual, que o sistema é
digital e, quando o prazo termina, não
tem mais como postar/enviar nada.

Em partes, né! Pode usar aparelhos
eletrônicos dentro da sala, desde que
ele contribua para o andamento das
discussões. Você pode, por exemplo,
baixar o aplicativo do Google Classroom.
Enfim, a tecnologia está aí, é só saber
aproveitá-la da melhor forma.

Trabalho real
A atenção com os trabalhos aqui precisa
ser redobrada, até porque em muitos
casos lidamos com clientes reais.
Então, prazos e responsabilidade são
ainda mais cobrados, como acontece
no mundo profissional. Mas, enfim, o
mercado de trabalho está aí e nossa
missão é prepará-los da melhor forma
possível, não é mesmo?
Contato com quem é top

Você é o protagonista
Aqui você tem a autonomia de buscar
o conteúdo a ser discutido em aula.
Claro, o professor vai estar do lado,
orientando e auxiliando, mas é seu
o papel de buscar e compartilhar o
conhecimento com os demais colegas.
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isso acontece muito! A cada semestre
inúmeras atividades são feitas dentro
da sua área. Sabe aquele profissional
que é sua inspiração? Então talvez você
terá a chance de estar frente a frente
com ele. Muita gente incrível vem pra
cá todos os anos para participar de
palestras ou oficinas. E, olha só, às vezes
até rola uma sessão de fotos, ou um
autógrafo, depois.

FOTO: TUANE EGGERS

DCE
FOTO: ANA AMÉLIA RITT

Apreciar o pôr do sol com a galera,
descansar depois da prova ou curtir
um chimarrão com a família… Ficar
de boas é tudo, né? Separamos para
você os cinco lugares mais legais do
campus para passar o tempo:

FOTO: ANA AMÉLIA RITT

S³½űƝ4ËvÀÃ
para curtir

Pra quem curte
sinuca, séries ou
tocar violão.

3

1
GRAMADO
DO CENTRO
CULTURAL
Tá ligado que o
pessoal curte passar
a tarde de domingo
aqui, né? #ficaadica

5

LAGUINHO
UNIVATES

4

PISTA
ATLÉTICA

FOTO: TUANE EGGERS

Você pode
aproveitar o espaço
com o Cartão
Explore - que é de
graça! Confira mais
informações sobre
ele na página 13.

FOTO: ANA AMÉLIA RITT

FOTO: ANA AMÉLIA RITT

2

PRÉDIO 2
O prédio já é bonito
por si só, mas o
espaço de descanso
externo é demais!

Enquanto você não
consegue nos visitar
pessoalmente, dá
uma espiada no
laguinho pelo nosso
app de realidade
aumentada.

Gostou? Mais uma dica: explore todos
os lugares com o Bicivates. Além disso,
o campus está sempre aberto, até nos
fins de semana. Adoramos visitas. :)

UNIVATES
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Ricardo Horn faz Jornalismo e
foi visitado na Escola Estadual
de Ensino Médio Gomes Freire de
Andrade, de Teutônia.
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F O T O : D I V U LG AÇ ÃO

FOTO: ANA AMÉLIA RITT

Tem muita gente que estuda na
Univates e foi visitada no Ensino
Médio pela nossa equipe, sabia?
Pois é, a galera já está na ativa há
muito tempo e continua disposta
a contribuir para a realização
de sonhos. Dê uma olhada em
quem apostou na Univates para
construir seu futuro:

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

Por onde
anda?

Uliana Liége Deves é estudante
de Farmácia e foi visitada no
Colégio Bom Jesus São Miguel, de
Arroio do Meio.

F O T O : D I V U LG AÇ ÃO

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

F O T O : D I V U LG AÇ ÃO

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

F O T O : D I V U LG A Ç Ã O

Larissa Shulte, que está do lado esquerdo,
estuda Arquitetura e Urbanismo. Ela
também recebeu a visita na Escola
Estadual de E. M. Gomes Freire de Andrade.

Amanda Welter Stein estudava na
Escola Estadual de Ensino Médio João
de Deus, de Cruzeiro do Sul. Hoje ela é
aluna de Publicidade e Propaganda.

O pessoal do Colégio Teutônia continua
com uma amizade muito legal e vários
integrantes da turma estão aqui na
Univates. Na primeira fileira, da esquerda
para a direita, estão Raikson Jasper,
aluno de Gestão de Micro e Pequenas
Empresas; Jaqueline Weber, que não
estuda aqui, mas curte utilizar a pista
atlética para correr; Cassiano Müller
Reis, estudante de Administração; e
Diana Eidelwein da Silva, do curso de
Arquitetura e Urbanismo. Na segunda
fileira estão o estudante de Publicidade
e Propaganda Afonso Markmann, o
acadêmico de Direito Gustavo Rosolen,
Tiago Wietholter, do curso de Jornalismo,
e Thamiris Nierich, de Comércio Exterior.
Lá no fundo está o nosso estudante de
Educação Física Lucas Unnewehr.

UNIVATES
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%¨³ÃÃwÀ³Ǔ³
¿ËÃ®ïvƢ
São tantas coisas que mudam quando
entramos na faculdade que por
vezes chegamos a ficar assustados.
Principalmente quando nos deparamos
com termos que nunca tínhamos
ouvido antes, e, pior, eles passam a
fazer parte da nossa rotina acadêmica.
Preparamos uma lista de palavras com
as quais talvez você ainda não tenha
muita familiaridade e a explicação
sobre o real/oficial significado delas
para que você chegue na Universidade
mandando ver.

Centro

Eletiva

Área à qual seu curso está relacionado.
Assim como o coordenador do curso, o
Centro também pode auxiliá-lo em dúvidas
acadêmicas. A Univates conta com seis
centros. Dê uma olhada neste site: www.
univates.br/institucional/centros.

Ou melhor, disciplina eletiva. É a
disciplina que você faz fora da matriz
curricular do seu curso. Do total de
disciplinas, algumas são obrigatórias e
outras você pode escolher. Neste caso
é você quem decide, dentre uma série
de opções, qual disciplina tem mais
interesse de fazer.

Licenciatura
Termo usado para todos os cursos que são
destinados à formação de professores.

Ambiente Virtual
Digamos que seja uma sala de aula
on-line. É lá que o professor irá postar
os textos que devem ser lidos, os
trabalhos a serem feitos e também as
notas. Então fique ligado no Virtual.

Cadeira
A mesma coisa que disciplina, ou seja, se
você se matriculou em duas disciplinas,
vai fazer duas cadeiras.
Protocolo
Um processo que formaliza algum tipo
de pedido. Mas relaxe, ele pode ser feito
de forma on-line ou no Atendimento
Univates. É bem fácil!
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Proficiência
Nada mais é do que uma prova a ser feita
para comprovar seu conhecimento em
determinada área ou língua.

Créditos
Indicam a carga horária da disciplina. Cada
crédito representa 20 horas de aula. Ou
seja, uma disciplina de 4 créditos terá 80
horas de aula.

Universo Univates
Como o próprio nome já fala, lá você
encontra de tudo (tipo o Google, sabe?).
É no Universo que você vê qual a sala da
sua próxima aula, a quantidade de faltas
em cada disciplina (ou cadeira), abre
protocolos, vê a previsão de formatura,
faz a rematrícula e até vende aquele
material que ficou de lado.

Semestre ou módulo
Diferente do Ensino Médio, aqui o período
letivo é separado por semestres para
os estudantes de cursos presenciais, e
por módulos (a cada 3 meses) para os
estudantes de cursos a distância.
E não esqueça: é intervalo e não recreio!

Como ir bem no
ÛÃÈË¨vÀƢ
1

2

4

3

Se estiver muito difícil,
vá para outra questão
Leia as questões com calma, mas
se estiverem muito complicadas
e você não lembrar do conteúdo,
pule para a próxima questão.
Assim você não perde tempo e
pode relembrar a matéria quando
retornar para as perguntas que
deixou em branco.

Durma bem
Uma boa noite de sono
melhora a concentração e a
resolução de problemas, além
de contribuir para a fixação
de conteúdos na memória e a
recarga de energias.

Procure provas anteriores e
tente resolvê-las. Depois, confira
como foi seu desempenho. Assim
você vai conhecendo o estilo das
questões da universidade e se
sentirá mais tranquilo.

Não estude minutos
antes da prova
Antes da prova o indicado é
descansar. Estudar na véspera
só funciona para relembrar
os principais pontos se você
estudou de verdade durante todo
o ano. Seja organizado, não deixe
para aprofundar o conteúdo no
último momento.

Conheça a prova

5

Mantenha-se informado
Tanto nas questões quanto na
redação, o que está ocorrendo no
mundo está presente nas provas
de vestibular. Fique por dentro das
notícias divulgadas em jornais,
rádio e televisão. Aproveite também
a internet visitando sites confiáveis
e não esquecendo de verificar a
veracidade das informações.

®³ÈvvÈvƝ
Feira de Cursos

Vestibular

Festa para comemorar
a aprovação:

UNIVATES
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ÃÈv³Ã
em Lajeado,
Ã³³Ã³_v¨
do Taquari

Tem cinema? E lugar para
fazer compras?

Lajeado tem vários parques e
áreas verdes para você descansar e
aproveitar o tempo livre e os finais
de semana. No Jardim Botânico de
Lajeado, por exemplo, tem até uma
trilha e uma cachoeira!

Tem cinema em Lajeado, sim! E as
principais áreas de compras são na
rua Júlio de Castilhos - a principal da
cidade - e no Shopping Lajeado.
E sem esquecer que somos do
Vale do Taquari

Tem também o Parque Professor
Theobaldo Dick, conhecido como Parque
dos Dick, que recebe grandes eventos.

O campus está localizado em Lajeado,
mas a Univates tem uma grande
inserção em todo o Vale do Taquari. A
região é formada por 36 municípios
municípios, de Poços das Antas a
Progresso, de Taquari a Arvorezinha.

O Parque Histórico fica mais próximo
à Univates e tem aquelas casas em
modelo enxaimel como na Alemanha.
FOTO: NICOLE MORÁS

Agora que você já conheceu
melhor a Univates, que
tal conhecer um pouco de
Lajeado também, caso você
não seja daqui?

Para se divertir

É a maior cidade do Vale do Taquari

São 348.435 habitantes;
3,11% da população gaúcha;
Maior parte de descendência alemã,
italiana e açoriana.
Segundo a Associação dos Municípios
de Turismo da Região dos Vales
(Amturvales), existe no Vale do Taquari:

São mais de 70 mil habitantes

17 centros de Lazer, entre balneários,
campings e parques;
E, sem querer falar nada, um dos
principais picos de encontro da galera é
na rótula em frente ao Centro Cultural
Univates e no gramado ao lado da
Biblioteca. Vai dizer que não é muito
massa ter um campus tão legal assim?
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57 meios de hospedagens, como
hotéis e pousadas;
241 estabelecimentos de
alimentação e bebidas, como
restaurantes e pubs;
2 centros de compras ou shoppings;

PA R A R E S P O N D E R E D E S TA C A R

FIQUE POR
DENTRO!

Para ficar atualizado sobre o que acontece na Univates, preencha o formulário abaixo. Sabe o que
é melhor? Com esse cadastro você ainda participa de sorteios realizados pela Univates. Então é só
preencher, destacar e cruzar os dedos.

NOME

DATA DE NASC.:

TELEFONE

/

/

(

) _____-___

E-MAIL

CIDADE

ESCOLA

EM QUE CURSO VOCÊ TEM MAIS INTERESSE:

GRADUAÇÃO

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

TÉCNICO

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

EAD

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

UNIVATES
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?¿ËvÃ
bombou
®vÃÀÃ
Nos acompanhe nas
redes sociais
@univates

facebook.com/univates

twitter.com/univates

@_hepp

@gabrielaeibel

@lucas.george.wendt

Dicas de filmes e séries no Facebook

UNIVATES
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Pagamento
v¨Èv³
Ã¦ËÀ³Ã

A Univates está
oferecendo aos seus
estudantes uma
forma superfacilitada
de pagamento das
mensalidades. O nome do
programa é Credivates
2.0, o qual possibilita três
opções de pagamento aos
acadêmicos.
Além de pagar pela carga horária
contratada (o estudante paga pelas
disciplinas que estiver cursando
no semestre), é possível também
escolher o tempo de pagamento com
parcelas fixas (nas quais apenas
incide o reajuste anual do valor
das mensalidades da Univates).
Para o curso de Administração, por
exemplo, o estudante poderá optar
por parcelamento em 48 vezes, 72
vezes ou 96 vezes. E o mais legal é
que você pode cursar sempre todas as
disciplinas, se formando em quatro
anos, por exemplo, mas pagar o curso
em oito anos. Assim é possível entrar
mais cedo no mercado de trabalho,
com melhor capacitação :)
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COMO FUNCIONA

Quer saber mais?

Acesse: www.univates.br/credivates2

1

No momento da matrícula, você poderá escolher entre
três opções de parcelamento a que melhor se enquadra
em seu orçamento.

2

O número de parcelas e o valor de cada uma variam de
acordo com cada curso.

3

Você tem até o dobro do tempo de duração do curso
para pagá-lo.

4

O estudante que optar pelo parcelamento, em qualquer uma
das três opções, pode cursar quantas disciplinas quiser, de
acordo com a oferta disponibilizada, observando o mínimo
de 160 horas por semestre.

UNIVATES
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um incentivo
Ã½v¨
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Para quem escolhe a área
de formação de professores
(licenciaturas), a Univates
disponibiliza a Bolsa
Licenciatura, que pode
possibilitar desconto de
até 50% no valor do curso
para os estudantes que
cursarem todas as disciplinas
oferecidas no semestre. O
benefício vale para todos
os cursos de licenciatura
presenciais (Ciências
Biológicas, Educação Física,
História, Letras e Pedagogia).

As mensalidades serão fixas durante
o ano e reajustadas anualmente
conforme percentual de reajuste
aprovado pela Instituição. Esse
valor é indiferente ao número de
disciplinas cursadas pelo estudante
no semestre. Ou seja, para o
ingressante de 2018A, por exemplo,
a mensalidade será de R$ 893,00
para pagamento até a data do
vencimento. Pela nova modalidade,
o valor será pago apenas no período
em que o aluno estiver matriculado,
ou seja, caso as disciplinas sejam
finalizadas em 60 meses, o
estudante paga 60 mensalidades;
caso o currículo seja integralizado
em 96 vezes, o estudante paga o
valor fixo nas 96 mensalidades.

COMO FUNCIONA

1

As mensalidades serão fixas
durante o ano e reajustadas
anualmente, conforme percentual
de reajuste aprovado pela
Instituição, sendo indiferente o
número de disciplinas cursadas
no semestre.

2

A Univates garantirá a oferta,
no mínimo, de 320 horas em
disciplinas por semestre. Todos os
alunos deverão cursar no mínimo
160 horas por semestre.

3

As disciplinas cursadas fora
das matrizes curriculares das
licenciaturas serão pagas
adicionalmente à Bolsa
Licenciatura Univates.

4

Os alunos vinculados às matrizes
curriculares em andamento
poderão solicitar a adesão à
Bolsa Licenciatura Univates,
sem necessidade de mudança de
matriz curricular.

Quer saber mais?

Acesse: www.univates.br/bolsalicenciatura

UNIVATES
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R E V I STA

VESTIBULAR
U N I VA T E S
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/univates

0800 707 0809

@univates

vemprauni@univates.br

@univates

51 9 9626-2043

