
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 
 

Edital nº 42/Reitoria/Univates, de 31 de julho de 2017 
 

Programa “Somos participação, somos Univates!” 
 

Resultado preliminar 
 

O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da Comissão do               
Programa Somos participação, somos Univates!”, designada pela Portaria        
074/Reitoria/Univates, de 1º/06/2017, torna pública a relação das propostas com a           
respectiva votação obtida, conforme segue: 

Proposta Votos 

Implantação de painéis de geração de energia no chão, em locais de maior             
circulação: 
Sugere a implantação de piezoelétricos no chão, que transformam a energia           
mecânica em energia elétrica por meio das pisadas. A colocação dos piezoelétricos            
contribui para a geração de energia limpa e sustentável. 

404 

Coletivo de artes, cultura e cidadania: 
Propõe a criação de um momento para a comunidade acadêmica participar e            
protagonizar 
manifestações de teatro, música, artes, literatura e dança nos espaços da Univates,            
com auxílio de tutores das áreas 

172 

Univates Green Power:  
A proposta sugere a implantação de sistemas fotovoltaicos para geração de           
energia sustentável em pontos do campus. 

149 

Campeonato de jogos eletrônicos:  
A ideia incentiva a realização de campeonatos de jogos eletrônicos (FIFA, Dota 2,             
CS GO). 
O aluno, dependendo do jogo, se inscreve individualmente ou em equipe e a             
Univates se responsabiliza pelo espaço, internet e premiações para os vencedores. 

133 

Protetores de silicone nas cadeiras das salas de aula:  
A proposta sugere a colocação de protetores de silicone nos pés das cadeiras das              
salas de aula da Instituição com o objetivo de evitar ruídos ao arrastá-las. 

125 

Desafio Duathlon Univates:  
Propõe a realização de uma prova de duathlon (corrida e ciclismo) no campus da              
Univates. 

22 

Total: 1.005 votos 

O resultado da votação tem finalidade meramente indicativa e será encaminhado para            
análise definitiva da Reitoria. 
 

Lajeado, 05 de outubro de 2017 
 

Ney José Lazzari 
Reitor da Universidade do Vale do 

Taquari - Univates 


