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8 Um dos anos mais intensos do Diretório 

Central dos Estudantes está ndando e 
nossa gratidão à cada estudante e cada 

colaborador do nosso movimento não 
poderia ser maior e mais verdadeira. 

Foram dias de muita batalha e empenho 
para que cada atividade realizada fosse 

executada com a maior dedicação possível.

O DCE Feevale se orgulha deste 2018, que 
contou com eleições, emissões de passe-

livre e documentos estudantis, duas 
Calouradas fantásticas, muitas reuniões e 

prospecções com a nova Reitoria da 
Universidade Feevale, uma Semana 

Acadêmica muito bem-sucedida, a criação 
do nosso website, atividades e trote e volta 

às aulas, festas e dezenas de atividades 
desenvolvidas para uma Universidade do 

futuro, formadora de estudantes disruptivos 
e criativos em todas as áreas.

nosso
muito obrigado!
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NÚMEROS

2
calouradas

confecção
do DOC estudantil

e atendimentos
de Passe Livre

27
diretórios

acadêmicos
eleitos+250

atividades
realizadas em

2018

Participação em 
Conselhos da 

Universidade e dezenas 
de reuniões com a nova 

Reitoria da Feevale

Encontros e seminários 
com os Diretórios 

Acadêmicos eleitos para 
a concepção de novas 

ideias

Aprimoramento dos 
serviços de confecção 

do Documento Estudantil 
e da emissão de Passe 

Livre

Dezenas de novas ideias 
e planejamentos, para 

que o ano de 2019 seja 
ainda melhor do que foi 

nosso 2018

+10500
inscritos na Semana

Acadêmica: Sem
Fronteiras
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148
Reuniões, 

encontros e participação
em Conselhos



CALOURADAS

2018/01 2018/02

5 DEBATES POR 
CALOURADA

INTERVENÇÕES
CULTURAIS

INTERVENÇÕES
GASTRONÔMICAS

SHOWS
TUDO NOS 
DOIS CAMPI

A proposta da Calourada é possibilitar espaços que abordem assuntos do 
interesse dos estudantes dentro e fora da sala de aula, com temas que 
estão em pautas na sociedade e têm relação direta com a prática 
prossional além de estarem conectados com o mundo acadêmico. 
Debates nas áreas de Exatas, Saúde, Humanas, Sociais e Comunicação 
compõem a programação.

A Calourada é um tradicional evento da Universidade, feito pelos 
estudantes e para os estudantes. Ela acontece a cada início de semestre, 
contando com 5 dias de debates nas mais diversas áreas, intervenções 
culturais e gastronômicas, shows e muito mais, tudo isso nos dois Campi da 
Universidade Feevale.

Serginho Moah no Campus II
Grupo Zueira no Campus II

50 Tons de Pretas no Campus I
Marcelo Zion no Campus I

Debates lotados em todas as áreas

Sucesso em todos os Debates
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semana
ACADEMICA^

S E M F R O N T E I R A S

SEMANA ACADÊMICA

Foram mais de 4 mil estudantes inscritos, quase 200 atividades cadastradas pelos Diretórios Acadêmicos e mais de 
10,5 mil inscrições realizadas através do site do DCE Feevale. Atividades lotadas, como talvez não se esperasse 
para uma Semana Acadêmica. Conseguimos, através de ampla divulgação e dedicação ao evento, mudar a 
imagem de “férias” de uma semana tão importante no calendário estudantil.

Pela segunda vez, este evento que, há muito tempo faz parte do calendário da Universidade Feevale, foi feito por 
estudantes e para os estudantes. A autonomia de um evento deste porte nas mãos do Diretório Central dos 
Estudantes e dos Diretórios Acadêmicos representa um enorme avanço na importância do movimento estudantil.

A Semana Acadêmica é gigante, e o que costumava ser organizado por uma instituição, foi gerido por um grupo de 
estudantes que deram o máximo de si para que o evento tivesse a aderência que teve. Temos muito orgulho dos 
resultados alcançados e das atividades organizadas com muita dedicação pelos Diretórios Acadêmicos e 
esperamos que a Semana Acadêmica se torne cada vez mais importante em nossa universidade e que ela expanda 
cada vez mais nossos horizontes, porque o conhecimento é SEM FRONTEIRAS!

Mais de 10,5 mil inscrições
realizadas em nosso website

Um total de 176 atividades organizadas 
pelos DA’s da Universidade

Mais de 4 mil estudantes
participando das atividades
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ELEIÇÕES DA’s

Sabemos da importância que existe para o estudante em se sentir representado, 
então, logo no primeiro semestre de 2018, o DCE Feevale organizou as Eleições 
dos Diretórios Acadêmicos da Universidade Feevale, onde um número recorde 
de 27 Diretórios Acadêmicos foram eleitos democraticamente no processo, com 
quase 200 estudantes, na sua maioria, mulheres, envolvidos com chapas 
candidatas, contabilizando mais de 3527 votos, o que demonstrou, além da 
vontade dos estudantes em somar aos seus respectivos cursos, um importante 
movimento do empoderamento feminino nas lideranças de nossa Universidade. 
Foram 3527 passos extremamente importantes para o Diretório Central e mais 
ainda para os estudantes.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEMINÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Link da matéria no site da Universidade Feevale:
https://www.feevale.br/acontece/noticias/dce-realiza-prestacao-de-contas

Na tarde de 7 de março de 2018, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da 
Universidade Feevale, em Assembleia do Conselho Consultivo dos Diretórios 
Acadêmicos, realizou a apresentação de todo o balanço nanceiro referente a 
2017. Este foi aprovado por unanimidade por integrantes de 11 diretórios 
acadêmicos, e a exposição foi acompanhada por um representante da 
Universidade Feevale. A mesma prestação de contas foi, também, aprovada pelo 
conselho scal do DCE no dia 6 de março. Além disso, a reunião tratou das ações 
de 2017 e do planejamento para 2018, como eleições de DAs, calouradas, 
trotes, Copa de Futsal, torneio de sinuca, semana acadêmica, festas, entre outras 
atividades já programadas para o ano.

Pela tarde, os DA’s receberam instruções importantes para suas respectivas 
gestões, através do Manual de Execução Financeira.

No dia 12/05, no auditório do prédio Multicolor do Câmpus 2 da 
Universidade Feevale, ocorreu o Seminário de Gestão e Planejamento dos 
Diretórios Acadêmicos, evento organizado pelo Diretório Central do 
Estudantes que teve como objetivo instruir e orientar as chapas eleitas no 
último processo eleitoral de DA’s.
No evento, estiveram presentes representantes de todos os 27 DA’s eleitos, 
integrantes do DCE e o professor de mestrado da Feevale, Gabriel 
Grabowski.
Pela parte da manhã, houve uma Intervenção Cultural com o talentoso 
@urbanopoetaocial e foram tratados temas como participação, 
movimentos estudantis, responsabilidades, deveres, semana acadêmica e 
pautas gerais, sempre contando com voz ativa dos Da’s. 

Um Seminário organizado e frequentado por voluntários, em um sábado pela manhã, contar com tantas pessoas 
envolvidas, exalta os nossos ideais de participação e engajamento dos estudantes em relação às causas estudantis.



OUTUBRO ESPORTIVO

WORKSHOP DE PESQUISA E EXTENSÃO

O assessor de pesquisa e extensão Rodrigo Staggemeier apresentou as várias 
possibilidades oferecidas pela universidade e as formas de acessá-las. Também 
tivemos a participação de professores convidados e da egressa Andressa Lima 
que falou de sua experiência desde que entrou neste mundo da pesquisa e 
extensão.

Todos os projetos ativos da universidade estão disponíveis em nosso site: 
https://dcefeevale.com.br/pesquisa-e-extensão

No dia 07/11 aconteceu no mini auditório da biblioteca o 1° Workshop de 
Pesquisa e Extensão, um evento promovido pelo DCE em parceria com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Feevale, com o objetivo de 
mostrar aos nossos estudantes que o conhecimento vai além da sala de aula.

No mês de outubro decidimos por focar no esporte, usar de 
competições saudáveis para juntar estudantes de todas as 
áreas da universidade, tivemos o cuidado de colocar 
atividades pensando na pluralidade dos gostos de anseios dos 
estudantes, para melhor representar o todo do meio 
acadêmico. Foram realizados um Torneio de Sinuca e a Copa 
DCE nas categorias feminino e masculino.

1º - Régis Viana
2º - Maykel Sábio

3º - João Rosa

TORNEIO DE SINUCA

COPA DCE

1º - Farrapos
Masculino

2º - Cirrose FC 
3º - Chico Assunção

COPA DCE
Feminino

2º - Real Matismo 
1º - Vamo Dale

A Copa DCE contou com a participação de 7 times 
masculinos e 2 femininos na 1ª edição da modalidade. Foi um 
domingo de muita interação e competitividade entre os 
cursos, sem uma confusão ou problema, todos em prol do 
esporte e lazer. 
O Torneio de Sinuca ocorreu durante uma semana inteira, 
tendo a participação de 12 competidores. 
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ENCONTROS & REUNIÕES

O ano de 2018 foi muito 
produtivo para o DCE Feevale. 
Muitas das atividades que 
ocorreram neste ano talvez não 
seriam possíveis e não sairiam do 
papel se não houvesse diálogo e 
planejamento com os nossos 
parceiros, professores, 
coordenadores e toda a reitoria 
da Universidade Feevale. 
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Debate entre alunos e Reitoria na Volta às Aulas
do segundo semestre de 2018

Reunião com o Reitor,
Cléber Prodanov

Reunião com Diretor de Novos
Negócios, Alexandre Zeni

Reunião com a Pró-Reitora
de Ensino, Angelita Renck

Reunião com o Diretor 
do ICCT, João Mossmann

Reunião com o CEO,
Osvaldo Schmitt Jr.

Reunião com o Pró-reitor de Pesquisa,
 Pós-graduação e Extensão, João Alcione

Reunião com o Reitor, a Pró-Reitora de Ensino
e o Presidente da ASPEUR, Roberto Cardoso



DIRETÓRIOS ACADÊMICOS

DA Medicina

DA Direito

DA Comunicação
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O primeiro ano deste DA foi 
bastante ativo, promovendo 
diversas palestras durante o 
ano, destacando-se os eventos 
do Outubro Rosa e Novembro 
Azul e mais 5 palestras, além de 
diversos cursos direcionados 
para os estudantes do curso. 
Todas as atividades coletavam 
doações de roupas e alimentos 
que foram distribuídos pelos 
próprios estudantes em bairros 
carentes de Novo Hamburgo.

Se informássemos todas as atividades de nossos Diretórios 
Acadêmicos, teríamos que confeccionar um Relatório Anual 
somente sobre elas. Então, selecionamos alguns Diretórios que se 
destacaram durante o ano de 2018 para relatar o quão ativo 
foram estes dois semestres que se passaram.

DA Fisioterapia

DA Arquitetura e Urbanismo

DA Gastronomia e Nutrição

DA Quiropraxia

O DA de Fisioterapia sempre se 
destacou como um dos mais ativos 
da Universidade. No ano de 2018, o 
DA organizou uma escala de 
palestras bastante diversicada na 
Semana Acadêmica, além da 
promoção de diversas palestras com

O curso de Arquitetura se mostra 
muito bem representado pelo seu 
Diretório Acadêmico. Durante este 
ano, foram realizadas atividades 
como o ARQencontro com TransLAB, 
lançamento do Guru Acadêmico, 
Campanha sobre o Setembro 
Amarelo, uma Semana Acadêmica de 
alto nível, o lançamento do Inktober,

O Diretório de Gastronomia de 
Nutrição se fez muito presente não 
só para seus estudantes, mas para 
todos os alunos da Universidade 
Feevale, promovendo atividades 
para divulgação dos cursos em 
todo o Câmpus, tornando mais 
saborosos as rotinas de muitas 
pessoas. Promoveu uma Semana 
Acadêmica agitada, diversas 
palestras e atividades e auxiliou o 
DCE nas duas Calouradas do ano, 
sempre com muito empenho e 
dedicação.

Um dos Diretórios Acadêmicos 
mais tradicionais da Feevale, o 
Direito promoveu a abertura de 
seu DA durante toda a semana com 
o intuito de melhor acolher seus 
alunos em nossa Universidade, 
realizou o Café Acadêmico para 
ouvir as demandas de seus 
e s t udan te s .  Aux i l i a ram no 
desenvolvimento de atividades nas  

A Feevale é uma das poucas 
Universidades do Brasi l  a 
oferecer o curso de Quiropraxia, 
e o nosso Diretório está muito 
bem representado, organizando  

A Comunicação possui um 
Diretório ativo e preocupado 
com os interesses de seus 
estudantes. Em suas redes 
s o c i a i s ,  p r o m o v e  s u a s 
a t i v i d a d e s,  b e m  c o m o 
oportunidades programas de 
estágios relacionados à área. 
P r o m ove u  u m a  S e m a n a 
Acadêmica com diversas visitas 
técn i cas  em importan tes 
empresas, bem como trouxe o 
Jornalista Klester Cavalcanti 
para palestrar na Feevale.

Calouradas do Ano, além de ter realizado uma Semana 
Acadêmica repleta de atividades de grande relevância.

vários temas, abrangendo muitas áreas onde o Fisioterapeuta 
pode atuar. O DA também confeccionou camisetas e 
acessórios, bem como divulgou disciplinas e intensivos do 
curso de Fisioterapia, atribuindo ao curso sua real 
importância

bem como uma reformulação em redes sociais e na própria sede 
do DA, que se tornou um dos mais ativos da Feevale, se 
aproximando de seus estudantes e tornando o ambiente cada vez 
mais agradável para o aprendizado.

atividades e palestras, confecção de camisetas, auxílio na 
organização do VIII Seminário Internacional de 
Quiropraxia, bem como a elaboração de um vasto 
cronograma para a Semana Acadêmica: Sem Fronteiras.



CONTATO

(51) 3586.8800 ramal 8714

dce@feevale.br

www.dcefeevale.com.br

@dcefeevale

dce.feevale
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