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APRESENTAÇÃO

As reuniões realizadas pela Reitoria com os representantes de turma

ocorrem semestralmente durante o período da Autoavaliação dos cursos

presenciais (graduação e técnicos). Trata-se de um momento de diálogo direto entre

a Univates e os estudantes, quando demandas, elogios e temas gerais a respeito da

Instituição considerados relevantes para a comunidade acadêmica são

apresentados e discutidos. Participam das reuniões representantes da Reitoria,

direção do Centro de Educação Profissional (CEP), Comissão Própria de Avaliação

(CPA), setor de Avaliação e Regulação e representantes de áreas convidadas.

Segue abaixo o detalhamento do encontro realizado com os estudantes no

dia 10 de outubro de 2022.

Reunião com representantes de turma do CEP
Representante da Reitoria: Fernanda Storck Pinheiro

Direção do CEP: Edí Fassini

Representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA): Edí Fassini

Representante do setor de Engenharia e Manutenção: Gustavo Craide

Demaman

Representante do setor de Compras: Cristini Nos Brentano

Representante do setor de Avaliação e Regulação: Rudinei Fernandes da Silva

Número de representantes de turma presentes na reunião: 33

A seguir é apresentado o relatório das demandas encaminhadas pelos

estudantes na reunião com os representantes de turma dos cursos do CEP, o

retorno fornecido no momento da reunião e a devolutiva final da Univates.

COLOCAÇÃO DO
ESTUDANTE DEVOLUTIVA IMEDIATA RESPOSTA FINAL

AULAS/COMPONENTES CURRICULARES/CURSO

Dúvidas em relação ao início do
período de rematrículas dos
cursos técnicos.

O período de rematrículas dos
cursos técnicos iniciará no
próximo dia 24 de outubro de
2022. Os coordenadores dos
cursos e os estudantes serão
comunicados sobre esse

Idem à resposta anterior.



período em momento oportuno.

Sugestão para que as
avaliações nos componentes
curriculares não sejam
realizadas no final do semestre,
pois nesse período alguns
estudantes não têm acesso a
transporte para comparecer
presencialmente no campus,
por exemplo.

Será verificado com os
responsáveis.

Os professores serão
comunicados sobre a
possibilidade de planejarem o
cronograma de provas/trabalhos
com os estudantes, visando a
oferecer outras alternativas que
não prejudiquem os alunos.

Falta de feedbacks por parte de
alguns professores em relação
às avaliações.

Será verificado com os
responsáveis.

A direção do CEP irá orientar os
professores sobre a
necessidade de fornecer
feedbacks das avaliações.

Falta de informações aos
estudantes sobre um evento
específico que foi divulgado
pelo curso de Design de
Interiores. Não houve
confirmação da inscrição para
aqueles que informaram ao
curso que tinham interesse em
participar do evento.

Será verificado com os
responsáveis.

Foi constatado que, após
manifestação dos estudantes
confirmando interesse,
encaminhou-se comunicado de
confirmação aos alunos com
detalhes do evento.

Sugestão para que sejam
abordados assuntos
relacionados à área de gestão
de pessoas no curso Técnico
em Edificações.

Será verificada a possibilidade
de oferta de eventos que
abordam assuntos dessa área
para os estudantes do curso.

O curso irá promover encontros
com profissionais da área de
gestão de pessoas no segundo
semestre de 2022.

O horário de aula não é
cumprido em alguns
componentes curriculares do
curso Técnico em Modelagem
do Vestuário e do Técnico em
Administração, em especial
aqueles que têm ensino teórico.

Será verificado com os
responsáveis.

Ressalta-se que houve
contratação de novos docentes
no curso Técnico em
Modelagem do Vestuário.
Nesse sentido, a atuação
docente é novidade para dois
profissionais, que estão
aprimorando o planejamento de
aulas (no quesito tempo e
proposição de atividades).
Porém, a coordenação do curso
e a direção do CEP estão
acompanhando e auxiliando
esses professores. Em relação
ao curso Técnico em
Administração, a direção e a
coordenação do curso também
farão acompanhamento dos
docentes e reforçá-los sobre a
importância do cumprimento do
horário de aula.

Falta de disponibilização de
materiais para realização de
aulas práticas com os
estudantes do curso Técnico
em Modelagem do Vestuário.

O laboratório de ensino desse
curso tem os materiais
necessários para a realização
de práticas. Será verificada a
necessidade de compra de mais
materiais.

Verificou-se que não há
materiais em falta no
laboratório. Ressalta-se que,
em algumas aulas práticas
específicas, é solicitado aos
estudantes que providenciem o
material necessário. Além disso,



as professoras são orientadas a
planejar com antecedência o
uso de materiais e a compra, se
necessário.

Falta de aviso em tempo
adequado sobre a realização de
avaliações em alguns
componentes curriculares do
curso Técnico em Enfermagem.

Ressalta-se que a legislação
educacional não prevê aviso
prévio sobre a aplicação de
avaliações, que, portanto,
podem ser realizadas a
qualquer momento pelo
professor. Contudo, os
estudantes podem combinar
com os professores a aplicação
de avaliações nos componentes
curriculares.

Idem à resposta anterior.

Dificuldade por parte dos
estudantes do curso Técnico
em Edificações em acompanhar
as aulas nos componentes
curriculares interdisciplinares,
que são realizadas em conjunto
com os estudantes do curso
Técnico em Design de
Interiores, devido à falta de
conteúdos prévios requeridos
para a aprendizagem nesses
componentes.

A interdisciplinaridade entre os
componentes curriculares é
uma prática adotada
recentemente nesses cursos.
Por isso, solicita-se que os
estudantes registrem sugestões
por meio da Autoavaliação dos
cursos. Ressalta-se que a
direção do CEP está
acompanhando o planejamento
dos componentes curriculares
que são compartilhados entre
os cursos.

Idem à resposta anterior.

Sugestão de oferta de mais
eventos específicos que
estimulam a prática de Normas
Reguladoras (NRs) para o curso
Técnico em Segurança do
Trabalho e para outros que têm
relação com essas práticas.
Ainda, possibilidade de
ampliação da carga horária
desses eventos.

Agradecimento pela sugestão.
Sugere-se que os estudantes
registrem esse tipo de
solicitação por meio da
Autoavaliação dos cursos.

Idem à resposta anterior.

Sugestão de oferta de mais
treinamentos de prevenção e
combate a incêndios para o
curso Técnico em Segurança do
Trabalho.

Insatisfação dos estudantes do
curso Técnico em Serviços
Jurídicos, que estão cursando
componentes curriculares do
segundo semestre, quanto à
matrícula em componentes
finais do curso.

O curso Técnico em Serviços
Jurídicos tem baixo número de
matriculados. Por esse motivo,
às vezes é necessário realizar
remanejamento de
componentes para que os
estudantes possam cursar toda
a carga horária solicitada na
rematrícula. Nesses casos, o
curso sempre realiza eventuais
remanejamentos de
componentes, evitando
prejudicar a aprendizagem dos
estudantes. Salienta-se que os

Idem à resposta anterior.



componentes finais do curso
não são considerados como
Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), conforme
acreditam alguns estudantes.

Falta de abordagem de
assuntos relacionados à história
e a tendências da moda no
curso Técnico em Modelagem
do Vestuário.

Ressalta-se que, no decorrer do
curso, esses assuntos serão
discutidos em sala de aula. A
proposta pedagógica do curso
Técnico em Modelagem do
Vestuário está sendo
reformulada e em breve haverá
inclusão de novos conteúdos e
componentes na matriz
curricular.

Idem à resposta anterior.

Possibilidade de aumento da
carga horária do componente
curricular Topografia e
Geoprocessamento, do curso
Técnico em Agronegócio, em
razão da necessidade de
aprofundamento dos conteúdos.
Ainda, realização de aulas mais
práticas.

Salienta-se que esse
componente foi planejado para
estudar noções básicas da
delineação do terreno e de
edificações, que são
ensinamentos teóricos para a
aprendizagem dos estudantes.
Mesmo assim, será verificada a
possibilidade de ampliação da
carga horária do componente.

Idem à resposta anterior.

Insatisfação dos estudantes
com um professor específico do
curso Técnico em Agronegócio. Será realizada conversa

particular com os professores.

Os professores em questão
foram comunicados sobre a
insatisfação dos estudantes e
serão acompanhados pela
coordenação do curso e pela
direção do CEP.

Insatisfação dos estudantes
com um professor específico do
curso Técnico em Publicidade.

Insatisfação dos estudantes
com a metodologia aplicada em
aula por um professor
específico do curso Técnico em
Segurança do Trabalho, em
razão de ele não atuar
profissionalmente na área.

-

Sugere-se que os estudantes
registrem situações como essas
por meio da Autoavaliação dos
cursos. A direção do CEP e a
coordenação do curso farão o
acompanhamento do
desempenho do professor a
partir dos resultados do
processo de Autoavaliação e
realizarão eventuais
intervenções pedagógicas, se
necessário.

ESTACIONAMENTO/TRÂNSITO

Reclamação sobre o
estacionamento inadequado de
motocicletas em pontos cegos
próximos a outros veículos, que
pode provocar eventuais
acidentes.

Os estacionamentos internos
são fiscalizados. A Estapar, que
é a empresa responsável por
essa fiscalização, será alertada
sobre esse tipo de situação.

Idem à resposta anterior.

INFRAESTRUTURA

Dificuldade para registrar
demandas via QR code da Star
Service, que estão disponíveis

Será verificado com os
responsáveis.

Os QR codes da Star Service
são exclusivos para os
funcionários que realizam a



em alguns ambientes do
campus.

limpeza dos locais, para fins de
controle. As demandas
relacionadas à infraestrutura do
campus devem ser registradas
pelos estudantes por meio da
Avaliação de Serviços e
Infraestrutura, que está
disponível no Universo
Univates, pelo link
https://www.univates.br/universo
univates/servicos-e-infraestrutur
a.

Cheiro ruim no Prédio 7,
principalmente no elevador.

Recentemente o auditório do
Prédio 7 foi reformado e
também foi realizada pintura no
local, que causou mau cheiro. A
Univates está ciente da situação
e irá providenciar medidas para
evitar o mau cheiro, caso ele
continue por mais tempo.

Idem à resposta anterior.

Cheiro ruim em algumas salas
no subsolo do Prédio 3,
provavelmente em razão de
permanecerem fechadas por
um longo período de tempo.

Será verificado com os
responsáveis.

A limpeza das salas será
intensificada com um
equipamento de oxi-sanitização
para eliminar o mau cheiro.

Impossibilidade de
desligamento parcial das
lâmpadas da sala 412 do Prédio
16.

Será verificado com os
responsáveis.

Foi realizada manutenção no
sistema de desligamento parcial
das lâmpadas nessa sala, o
qual já está funcionando
corretamente.

INTERNET/WI-FI

Wi-fi instável em vários locais
do campus.

Será verificado com os
responsáveis. Ressalta-se que
estão sendo realizadas algumas
trocas de equipamentos nos
pontos de wi-fi.

No dia 13/10 foi realizada
manutenção geral na rede wi-fi
do campus para solucionar
eventuais problemas de
conexão. Contudo, solicita-se
aos estudantes que registrem
por meio da Avaliação de
Serviços e Infraestrutura, que
está disponível no Universo
Univates, pelo link
https://www.univates.br/universo
univates/servicos-e-infraestrutur
a, informações como o local
(sala e/ou prédio) e a data do
ocorrido para investigar com
mais detalhes os casos de
instabilidade da rede.

ASSUNTOS GERAIS

Baixa participação dos
estudantes na Autoavaliação
dos cursos e pouca
manifestação dos colegas para
trazer demandas à reunião da
Reitoria com os representantes

A Univates compreende a
importância da participação dos
estudantes nos diferentes
canais que são disponibilizados
para eventuais manifestações
em relação ao curso,

Idem à resposta anterior.

https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura
https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura
https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura
https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura
https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura
https://www.univates.br/universounivates/servicos-e-infraestrutura


de turma. professores, infraestrutura,
serviços, entre outros. Nesse
sentido, a Instituição está
frequentemente buscando
novas estratégias para ampliar
o engajamento dos estudantes
nos processos de
autoavaliação. Além disso, é
importante que os
representantes de turma
estimulem seus colegas a
participarem desses canais e
solicitem espaço aos
professores nas aulas para
oportunizar eventuais
discussões.

Falta de divulgação aos
estudantes sobre os espaços de
estudo, laboratórios de ensino e
demais ambientes disponíveis
no campus.

Será verificado com os
responsáveis.

A Univates realiza a divulgação
dos ambientes de estudo e
espaços de
descanso/convivência por meio
das redes sociais, como
Facebook e Instagram. Além
disso, eventualmente são
publicadas notícias no site da
Instituição com essas
informações. No link
https://www.univates.br/noticia/3
1447-para-relaxar-ou-estudar-s
empre-tem-um-espaco-perfeito-
na-univates são apresentados
alguns ambientes disponíveis
aos alunos. No tour virtual, que
está disponível no link
https://www.univates.br/tour360/
, os estudantes também podem
conhecer os demais espaços do
campus.

Solicitação para ampliar a
divulgação do canal de
atendimento via WhatsApp do
Diretório Central dos
Estudantes (DCE).

-

A comunicação pelo WhatsApp
com o DCE pode ser realizada
pelo telefone (51) 99480-0743.
Os estudantes também podem
entrar em contato pelo e-mail
dce@univates.br. Regularmente
o Diretório comunica essas e
outras informações no seu perfil
no Instagram: @dceunivates.

Dúvidas sobre o processo de
escolha das datas para a
realização das formaturas dos
cursos técnicos.

Alguns cursos de graduação da
área da saúde possuem
calendário fixo de formaturas,
em razão das atividades
acadêmicas. Nos demais cursos
de graduação, as datas são
definidas por sorteio. Será
verificado com os responsáveis
como é realizada a escolha das
datas das formaturas dos
cursos técnicos.

Em razão da particularidade do
calendário acadêmico dos
cursos técnicos, as formaturas
ocorrem em momento posterior
às colações de grau dos cursos
de graduação, mas ambos os
eventos são realizados nos
mesmos meses: março e
agosto. Ressalta-se que o
processo de escolha das datas
é único para todos os cursos,
que são tratados de forma

https://www.univates.br/noticia/31447-para-relaxar-ou-estudar-sempre-tem-um-espaco-perfeito-na-univates
https://www.univates.br/noticia/31447-para-relaxar-ou-estudar-sempre-tem-um-espaco-perfeito-na-univates
https://www.univates.br/noticia/31447-para-relaxar-ou-estudar-sempre-tem-um-espaco-perfeito-na-univates
https://www.univates.br/noticia/31447-para-relaxar-ou-estudar-sempre-tem-um-espaco-perfeito-na-univates
https://www.univates.br/tour360/
mailto:dce@univates.br


igualitária. Todas as
informações são divulgadas aos
estudantes em tempo hábil para
não prejudicar a organização
das formaturas. Além disso,
salienta-se que, em outros
anos, as formaturas dos cursos
técnicos eram realizadas antes
das formaturas dos cursos de
graduação, porém constatou-se
a necessidade de alterar os
períodos para que houvesse
mais tempo para organização
do evento, o que foi aceito
positivamente pelos estudantes.

ELOGIOS

Elogio pela realização da
reunião entre Reitoria e
representantes de turma.

Agradecimento pelos elogios. Idem à resposta anterior.

Elogio pelo critério de
presenças implementado em
alguns componentes
curriculares do curso Técnico
em Publicidade.

Elogio pela interdisciplinaridade
entre os cursos Técnico em
Edificações e Técnico em
Design de Interiores.

Elogio ao coordenador Mariano
Rodrigues e ao curso Técnico
em Química.

Elogio aos professores do curso
Técnico em Edificações.

Elogio à professora Camila
Castro da Silveira Morsch pela
metodologia das aulas do
componente curricular
Enfermagem em Saúde
Coletiva. Ainda, elogio à visita
técnica à Unidade Básica de
Saúde (UBS) realizada nesse
componente.

Elogio ao professor Fernando
Gaspar Stein e ao coordenador
do curso Técnico em Segurança
do Trabalho, José Roberto
Heberle.


