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A nossa Calourada chegou ao fim e depois dos sete debates, com diversas áreas acadêmicas 

contempladas, do show na rua coberta e das mostras de música. Queremos agradecer a todos 

os apoiadores do evento e colaboradores da Universidade Feevale, que contribuíram para o 

sucesso desse evento que é referência em todo o Brasil. Queremos agradecer também aos 

estudantes que participaram ativamente da calourada, com suas perguntas, contribuições e 

discussões. Convidamos a todos para construir as próximas ações e eventos, para que nossa 

gestão seja cada vez mais colaborativa e que englobe os interesses de todos. É com satisfação 

que podemos afirmar que nosso principal objetivo foi alcançado, o de agregar conhecimentos 

e experiências aos acadêmicos, contribuir para a formação do pensamento crítico, a inovação. 

Queremos fomentar um DCE cada vez mais representativo! 

 

Confira a cobertura da nossa Calourada: 

 

Biomedicina - A Profissão do Futuro 

A palestra foi com o Marcos Schott, biomédico com habilitação em Análises Clínicas, 

formado pela Universidade Luterana do Brasil e sócio da Clinemp - Clínica da Saúde 

Empresarial. Formado em Professional and Self Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, 

Marcos atua como coach desenvolvendo equipes e lideranças para empresas e comércio, além 

de fornecer consultoria pessoal. Foi criador do curso Direcionamento e Planejamento de 

Carreira para Biomédicos, ofertado em diversas universidades do Brasil. 

Fotos: https://goo.gl/gJeX8k 

 

Crise na Segurança Pública 

Um dos debates mais fortes da Calourada, que lotou o Salão de Atos, abordou temas como a 

real deficiência do nosso sistema prisional e a falha da guerra às drogas. O juiz Sidinei 

Brzuska, da Segunda Vara de Execuções Criminais (2ª VEC), e o deputado Juliano Roso, 

membro da Comissão de Serviços Públicos e Segurança da Assembleia Legislativa e 

presidente da comissão de ética, ministraram o debate, que fomentou opiniões diversas, de 

alunos dos mais variados cursos. 

Fotos: https://goo.gl/9RKVHV 

 

https://goo.gl/gJeX8k
https://goo.gl/9RKVHV


Moda - Marca Pessoal e Conteúdo na Internet 

O debate, que teve presença dos acadêmicos de moda e fotografia, abordou temas como a 

construção da imagem pessoal e editorias de moda. A modelo Vitória Chaves Barcellos falou 

sobre a apresentação visual do seu blog e respondeu as diversas perguntas feitas pelos alunos 

presentes. 

Fotos: https://goo.gl/JGG71i 

 

Regulamentação da Quiropraxia 

A quiropraxista Juliana Piva falou sobre a regulamentação da Quiropraxia e o mercado de 

trabalho. Juliana foi presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) de 2007 a 

2015. 

Fotos: https://goo.gl/7IB2ki 

 

O Futuro da Indústria da Mídia 

A Palestra com os estudantes de comunicação foi com Adriano Silva, ex-chefe de redação do 

Fantástico, diretor do núcleo jovem da Editora Abril, diretor de marketing do Grupo Exame, 

MBA pela Universidade de Kyoto, no Japão e graduado em Comunicação Social pela 

UFRGS. Adriano ainda autografou dois livros de sua autoria, que foram doados para os 

estudantes presentes. 

Fotos: https://goo.gl/V2dX5i 

 

Desenvolvimento e Inovação do Setor Produtivo 

O diretor da Unitec – Unidade de Inovação e Tecnologia da Unisinos, Luís Felipe Maldaner e 

o pró-reitor de inovação da Universidade Feevale, Cleber Cristiano Prodanov, falaram sobre 

os novos modelos de negócios, e a inovação como foco estratégico para as empresas se 

manterem no mercado, diante do cenário de crise e incerteza. O debate contou com os alunos 

das engenharias e outros cursos presentes. 

Fotos: https://goo.gl/KmqNf6 

 

Show Principal: Banda Identidade 

A Identidade já tem em seu currículo três discos oficiais, participações em três coletâneas e 

em festivais importantes como Planeta Atlântida (em 2003, 2007, 2008 e 2009), aniversário 

de 10 anos da rádio Pop Rock (em 2007) e aniversário de 25 anos da rádio Ipanema (em 

2008). Influenciada pelo rock clássico aliado a forte pegada contemporânea, vem se 

destacando na cena rock brasileira. 

Fotos: https://goo.gl/vuOOwP 
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