
ELEIÇÕES PARA REITORIA DA UNIVATES 2016
De 17 a 23 de novembro de 2016



Caro(a) colega

Participe do processo eleitoral 
para escolha do Reitor e do Vice-
Reitor da Univates entre os dias 
17 e 23 de novembro. Alunos, 
professores, funcionários e 
comunidade  externa, integrante 
da Assembleia da Fuvates, podem 
participar do processo eleitoral. 
Veja no site da Univates toda a 
regulamentação. http://
www.univates.br/institucional/
eleicao-de-reitor-e-vice-reitor

http://www.univates.br/institucional/eleicao-de-reitor-e-vice-reitor


Universidade do Vale do Taquari - 
Univates - Universidade Comunitária

Pelo Regimento Interno da Univates, de 
quatro em quatro anos é realizado 
processo eleitoral para Reitor e Vice-
Reitor.  

Votam nesse processo: todos os 
professores do Quadro de Carreira, com 
peso de 45% dos votos; todos os alunos 
dos cursos de graduação e pós-graduação, 
com peso conjunto de 25%; todos os 
funcionários, com peso de 5%; e os 
membros integrantes da Assembleia da 

Fuvates - Mantenedora, com peso de 25%. 
Após eleitos, o Reitor e o Vice-Reitor têm 
seus nomes encaminhados pela Comissão 
Eleitoral ao Conselho de Administração da 
Mantenedora, que os homologa ou não.  

O Reitor e o Vice-Reitor, após 
homologados pelo Conselho de 
Administração, escolhem os quatro Pró-
Reitores: o de Ensino; o de Administração; 
o de Desenvolvimento Institucional; e o de 
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação.



PROPOSTAS PARA A GESTÃO DA 
UNIVATES - 2017-2020

1. Transformar o Centro Universitário Univates na 
Universidade do Vale do Taquari - Univates; 

2. Propor modificações na estrutura administrativa da 
Instituição tendo em vista a dinâmica do seu crescimento 
e a sua transformação em Universidade;  

3. Consolidar a Univates como a IES do Vale do Taquari com 
investimentos prioritários no Vale; 

4. Ampliar a pesquisa e consolidar os programas de pós-
graduação stricto sensu;  

5. Consolidar o Parque Tecnológico Tecnovates por meio de 
parcerias com empresas e o setor público; 

6. Investir na constante qualificação e atualização dos quadros 
docente e técnico-administrativo da Instituição;   

7. Apoiar a produção regional de qualidade nas artes, cultura 
e gastronomia; 

8. Ampliar a oferta de cursos (graduação, técnicos, pós lato e 
stricto sensu, extensão etc.) à medida que houver 
comprovada demanda de mercado, assim como 
descontinuar os que apresentarem escassez de demanda 
ou não forem estratégicos para a Instituição e a região;  

9. Ampliar e consolidar a internacionalização da Instituição, 
firmando parcerias para o intercâmbio de alunos, 
professores e funcionários, para o desenvolvimento de 
pesquisas e o oferecimento de cursos em conjunto;  

10. Aproveitar a ociosidade, as condições materiais e a beleza 
do campus para criar modelo que possibilite o 
recebimento de mais alunos internacionais pagantes - 
Univates full experience;  

11. Intensificar a divulgação e o marketing da Instituição para 
tornar a Univates uma referência estadual e nacional pela 
qualidade dos cursos e da gestão acadêmica;  



PROPOSTAS PARA A GESTÃO DA 
UNIVATES - 2017-2020

12. Manter a autossustentabilidade da Instituição: austeridade 
administrativa combinada com a esperada qualidade dos 
serviços prestados; 

13. Buscar o equilíbrio entre a gestão democrática e participativa e a 
necessária agilidade na implantação das decisões, por meio do 
continuado aperfeiçoamento do processo de governança da 
Univates, em consonância com decisões tomadas em seminários 
institucionais e devidamente aprovadas; 

14. Tornar a Univates uma Instituição reconhecida pela excelência do 
ensino, da pesquisa e da extensão, pela formação que propicia 
aos seus integrantes e pelas condições de trabalho que oferece 
aos que nela operam; 

15. participar do processo de desenvolvimento regional, 
consolidando o caráter comunitário da Instituição; 

16. Desenvolver projetos comprometidos com a preservação 
ambiental, a inovação tecnológica e de promoção social; 

17. Incentivar a formação de empreendedores e de 
empreendimentos; 

18. Manter o padrão de qualidade e ampliar a disponibilidade de 
laboratórios e demais equipamentos necessários ao ensino e à 
pesquisa;  

19. Inovar na metodologia de ensino com novas ferramentas e 
práticas;  

20. Ampliar as fontes de recursos para a pesquisa e outras áreas da 
Instituição por meio da prestação de serviços e da apresentação 
de projetos a organismos públicos e privados de fomento; 

21. Buscar a autorização de canal aberto para a TV Univates; 

22. Ampliar as fontes para financiamento estudantil, assim como o 
número de estágios e bolsas de iniciação à pesquisa ou ao 
ensino; 

23. Manter as mensalidades dos cursos de graduação nos atuais 
patamares; 

24. Manter e ampliar a participação institucional nos espaços de 
representação da educação superior nacional.



Em essência: manter as 
políticas e práticas que se 
demonstraram corretas 

até o momento e 
consolidaram a  Univates 

como uma das 
Instituições mais sérias e 

conceituadas do Rio 
Grande do Sul.



Prof. Carlos C. da 
Silva Cyrne 

Prof. Ney Lazzari 

REELEJA O PROF. NEY LAZZARI PARA REITOR E O PROF. 
CARLOS CÂNDIDO DA SILVA CYRNE PARA VICE-REITOR



Prof. Ney José Lazzari

Formado pelo curso de Economia da Univates, em 1982; especialista em Economia Industrial 
pela UFRGS, em 1987; mestre em Gestão Universitária, pela Universidade São Marcos de 
São Paulo, em 1997. É professor da Univates há 33 anos, onde já exerceu as funções de 
professor, membro do Conselho de Administração da Fuvates, coordenador de curso, 
diretor de Faculdade, diretor geral e reitor desde 1999;  e Vice-Presidente da Fuvates desde 
1996. Também foi presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias do RS - 
COMUNG (que reúne as 15 IES comunitárias do Estado) de 2008 a 2015; presidente do 
Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Vale do Taquari - Codevat; membro da 
Diretoria do Hospital Bruno Born - HBB desde 2003; membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado/RS de 2012-14; membro do 
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia.



–Jaime Silveira

“Digite uma citação aqui.” 

Prof. Carlos Cândido da Silva Cyrne 

Graduado em Administração pela Unisc, em 1995; especialista em Gestão da Qualidade pela 
Unisc/UFSM, em 1997; especialista em Gestão Universitária pela Univates, em 2006; 
especialista em Gestão e Liderança Universitária pela Univap, em 2007; mestre em 
Engenharia de Produção pela UFSM, em 2000; Doutor em Ambiente e Desenvolvimento pela 
Univates, em 2015. Coordenador dos cursos de Administração e Administração com 
habilitação em Negócios Agroindustriais entre 1998-2004; coordenador do curso de Pós-
Graduação em Gestão da Produção, em 1998; vice-presidente da ACIL – 2008-2009; 
presidente do Comitê Regional da Qualidade do Vale do Taquari entre 2008-2009; pró-reitor 
de Ensino entre 2005-2008; pró-reitor de Pesquisa Extensão e Pós Graduação entre  
2012-13. Atualmente é presidente da Fuvates desde 2012. 



ESTAMOS CONSTRUINDO A UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES

Uma Universidade comunitária, regional, inovadora e de qualidade. 


