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APRESENTAÇÃO

A reunião entre Reitoria e discentes é um momento de diálogo direto entre a

Universidade do Vale do Taquari - Univates e os estudantes de cursos ofertados na

modalidade a distância. Nela demandas, elogios e temas gerais a respeito da

Instituição considerados relevantes para a comunidade acadêmica são

apresentados e discutidos. Participam da reunião a Reitoria, coordenações de

curso, coordenação pedagógica, Comissão Própria de Avaliação (CPA), setor de

Avaliação e Regulação e setor de Educação a Distância (EAD).

Segue abaixo o detalhamento do encontro realizado com os estudantes no

dia 27 de junho.

Reunião com discentes EAD
Representante da Reitoria: Evania Schneider

Coordenação Pedagógica: Maria Elisabete Bersch

Coordenações de curso: Angela Maria Haberkamp, Cláudia Inês Horn e Daniel

Pedro Auler

Coordenação dos tutores: Vivian Elisabeth Petter

Representante da Comissão Própria de Avaliação (CPA): Júlia Elisabete Barden

Representante do setor de Avaliação e Regulação: Bruna Luiza Schmitz e

Rudinei Fernandes da Silva

Número de representantes de turma presentes na reunião: 42 (on-line)

A seguir é apresentado o relatório das demandas encaminhadas pelos

estudantes nas reuniões com os discentes de EAD, o retorno fornecido no momento

da reunião e a devolutiva final da Univates.

COLOCAÇÃO DO
ESTUDANTE DEVOLUTIVA IMEDIATA RESPOSTA FINAL

AULAS/DISCIPLINAS/CURSOS

Dúvidas sobre a necessidade de
os alunos matriculados na
matriz curricular antiga do curso
de Ciências Biológicas
migrarem para a nova matriz.

Os estudantes da matriz
curricular antiga permanecem
matriculados na mesma matriz
até o final do curso,
destacando-se que somente os
novos alunos ingressantes são

Idem à resposta anterior.



matriculados na nova matriz.
Ressalta-se que os estudantes
que estão matriculados na
matriz antiga podem optar por
cursar alguns componentes da
nova matriz como disciplina
eletiva ou como equivalência
curricular, mediante abertura de
protocolo.

Sugestão para que os
estudantes possam solicitar
ampliação da carga horária do
curso sem a necessidade de
abrir protocolos, visto que
muitos alunos têm dificuldade
em realizar solicitações via
protocolo.

Será verificado com os
responsáveis.

Os estudantes podem contatar
o Atendimento Univates para
realizar esse tipo de solicitação,
entre outras, sem que haja
necessidade de abertura de
protocolo. O contato pode ser
realizado via chat (pelo
Universo Univates), e-mail
(atendimento@univates.br) ou
telefone (0800 7 07 08 09).

Possibilidade de ampliação da
carga horária de alguns
componentes curriculares do
curso de Ciências Biológicas.

A matriz curricular do curso foi
atualizada de modo que alguns
componentes foram divididos
em dois.

Idem à resposta anterior.

Possibilidade de retorno dos
dois encontros dos Seminários
Integradores dos cursos de
licenciatura de forma presencial
e com transmissão simultânea.

Antes da pandemia, os
encontros dos Seminários
Integradores eram realizados
presencialmente. Contudo, em
2020 e 2021 os encontros
ocorreram de forma virtual
visando a cumprir as exigências
do cenário pandêmico. Será
verificada a possibilidade de
retorno dos encontros
presenciais dos Seminários,
com transmissão simultânea,
para o segundo semestre de
2022 ou início de 2023.

Idem à resposta anterior.

Falta de estímulos para
realização de debates mais
desenvolvidos nos Seminários
Integradores do curso de
Pedagogia.

Sugere-se que os estudantes
participem mais ativamente
durante as aulas. Ressalta-se
que os professores participaram
recentemente de oficinas de
qualificação para aprimorar o
desenvolvimento das aulas.

Idem à resposta anterior.

Falta de conteúdos mais claros
e explicativos, principalmente
nos componentes curriculares
específicos do curso de
Ciências Contábeis. Ainda,
sugestão para que o número de
exercícios seja ampliado nos
componentes.

Sugere-se que os estudantes
informem quais componentes
necessitam de melhorias por
meio da Autoavaliação dos
cursos de graduação EAD, que
está disponível no link
univates.br/avaliacao até o dia
03 de julho. Com isso, a
coordenação do curso e os
demais envolvidos no processo
irão analisar as situações e
promover ações de melhorias. A
coordenação irá contatar

Idem à resposta anterior.

Sugestão para que haja revisão
da metodologia das aulas de
alguns componentes
curriculares do curso de
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individualmente a estudante que
relatou essas demandas
específicas do curso para sanar
essas situações.

Ciências Contábeis que são
ministrados por um mesmo
professor.

Repetição de conteúdos em
alguns materiais didáticos do
curso de Ciências Contábeis e
identificação de eventuais erros
nos exercícios desses materiais.

A aprendizagem dos estudantes
é prejudicada quando questões
do Enade são propostas aos
alunos como forma de ensino no
Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) II de Ciências
Contábeis. Sugestão para que
componentes específicos que
abordam o Enade sejam
ofertados no curso.

Os TCCs de Ciências Contábeis
foram organizados para que
houvesse retomada de
conteúdos relevantes do curso,
e as questões do Enade e do
Exame de Suficiência são
abordadas com esse objetivo.
Contudo, ressalta-se que os
conteúdos do TCC II serão
disponibilizados e abordados
juntamente com o TCC III e IV,
ao longo de 2022B.

Idem à resposta anterior.

Solicitação para que o gabarito
do simulado do Enade seja
disponibilizado aos estudantes.

Em razão da realização da
prova no formato físico, o
gabarito será disponibilizado no
ambiente virtual após a
conclusão da prova por parte de
todos os estudantes. No
momento, ainda há um grupo
de alunos que não realizou a
prova.

Idem à resposta anterior.

Disponibilização dos gabaritos
das provas para que os
estudantes possam conferir os
resultados.

As provas dos cursos EAD
foram aplicadas por meio de um
sistema novo e algumas
melhorias estão sendo
realizadas. Houve atraso na
liberação dos gabaritos das
provas no segundo trimestre de
2022. De todo modo, os
gabaritos foram disponibilizados
aos estudantes no sistema,
permanecendo disponíveis
durante uma semana após a
divulgação das notas.
Salienta-se que os gabaritos
serão disponibilizados em
tempo adequado no próximo
trimestre.

Idem à resposta anterior.

Falta de informações sobre a
possibilidade de revisão das
provas no sistema e sobre o
limite para a conferência dos
resultados, que é de uma
semana.

Atualmente, os tutores
comunicam os alunos quando a
revisão das provas no sistema
está disponível. Serão
providenciadas melhorias no
processo de divulgação dessas
informações, bem como
verificada a possibilidade de
fornecer aos estudantes algum
material de apoio que contenha
essas orientações.

Idem à resposta anterior.



Sugestão para que haja
possibilidade de agendar duas
provas para a mesma data,
permitindo que os estudantes
aproveitem o deslocamento até
o polo.

Atualmente, os estudantes
podem agendar duas provas
para a mesma data. Essa
possibilidade será divulgada de
forma mais efetiva para que os
alunos tenham conhecimento.
Salienta-se que essa
informação está disponível no
ambiente virtual de
aprendizagem, no tópico de
provas do componente
curricular.

Idem à resposta anterior.

Solicitação para que o número
de atividades avaliativas seja
ampliado em dois componentes
curriculares específicos do
curso de Ciências Biológicas.

Sugere-se que os estudantes
informem quais componentes
necessitam de melhorias por
meio da Autoavaliação dos
cursos de graduação EAD, que
está disponível no link
univates.br/avaliacao até o dia
03 de julho. Com isso, a
coordenação do curso e os
demais envolvidos no processo
irão analisar as situações e
promover ações de melhorias.

Idem à resposta anterior.

Demora de feedback das
atividades avaliativas em alguns
componentes curriculares do
curso de Educação Física.

Os cursos a distância definiram
regras específicas para fornecer
feedback das atividades
avaliativas aos estudantes. Será
reforçada com os professores a
importância de fornecer
feedback aos alunos em tempo
adequado.

Idem à resposta anterior.

EVENTOS

Sugestão para que as palestras
oferecidas aos alunos do curso
de Ciências Biológicas não
ocorram no mesmo dia dos
Seminários Integradores.

As palestras que serão
oferecidas aos alunos nos
próximos semestres serão
reorganizadas para que não
sejam realizadas
concomitantemente com os
Seminários Integradores.

Idem à resposta anterior.

ASSUNTOS GERAIS

Dúvidas sobre o Exame
Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) de 2022.

Os alunos que se formam no
final de 2022 (cursos de
bacharelado e de tecnologia) e
até a metade de 2023 (apenas
cursos de bacharelado) irão
realizar o Enade. A prova
ocorrerá no dia 27 de
novembro. Demais informações
e orientações serão repassadas
aos alunos em momento
oportuno.

Idem à resposta anterior.

Questionamento sobre a
necessidade de realização do
Enade quando o estudante está

Ressalta-se que, nesses casos,
o estudante pode escolher um Idem à resposta anterior.

https://www.univates.br/avaliacao


matriculado em dois cursos
diferentes.

dos cursos para realizar a prova
do Enade.

ELOGIOS

Elogios aos professores e
tutores do curso de Pedagogia.

Agradecimento pelos elogios. Idem à resposta anterior.

Elogios ao professor Daniel
Pedro Auler, coordenador dos
cursos de tecnologia EAD.

Elogio à professora Cátia
Viviane Gonçalves pelo suporte
prestado aos estudantes no
estágio supervisionado do curso
de Ciências Biológicas.

Elogios à professora Silvane
Fensterseifer Isse pelo suporte
prestado aos estudantes no
estágio supervisionado do curso
de Educação Física.

Elogios às atividades dos
componentes de TCC.

Elogios ao ensino e à
organização dos cursos de
graduação EAD da Univates,
que são um grande diferencial
em comparação com outras
instituições.

Elogio à Univates pela oferta de
bolsas de iniciação científica
para os estudantes dos cursos
de graduação EAD.

Elogio à atualização da matriz
curricular do curso de Ciências
Biológicas.

Elogios aos serviços prestados
pelo setor de EAD aos
estudantes.

Elogios à Univates pela oferta
do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid) e da Residência
Pedagógica aos alunos do curso
de Pedagogia.

Agradecimento pelos elogios.
Salienta-se que mais de 70
vagas para o Pibid e a
Residência Pedagógica estão
aguardando aprovação para
serem oportunizadas aos
estudantes dos cursos de
licenciatura.

Idem à resposta anterior.


