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Este jornal possui o selo FSC  , cer-
tificação florestal que garante que 
a amadeira utilizada em determi-
nado produto é oriunda de um 
processo produtivo manejado de 
forma ecologicamente adequada, 
socialmente justa e economica-
mente viável, e no cumprimento de 
todas as leis vigentes.
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Na edição on-line do Jornal 
da Feevale você encontra 
vídeos, fotografi as e algumas 

reportagens em inglês e espanhol. Além 
disso, sempre que algum texto estiver 
grifado em amarelo, você poderá acessar 
mais informações em sites específi cos.

pa

instagram.com/feevaleinstagram.com/feevale facebook.com/feevale twitter.com/feevale
Feevale

linkedin.com/company/feevale

@Feevale#soufeevale

Finalmente a Universidade se aviva novamente com a sua chegada, quando 
mais um ano acadêmico recomeça. As esperanças se renovaram ao entrar o 
2018. Nossa mente e nosso corpo oxigenaram-se com as merecidas férias e, 
agora, estamos prontos a retomar a agenda para cumprir aquelas metas que, 
cuidadosamente, desenhamos para o nosso ano civil e acadêmico.

Para além dos planos pessoais e profissionais, este ano teremos a oportunidade 
de incluir o social no escopo do nosso planejamento. É ano de eleições, situação 
única em que temos o direito e o dever de pensar no bem comum, nos diferentes 
coletivos, no país que nossos filhos, sobrinhos e netos viverão daqui a alguns 

anos. Está em nossas mãos, como cidadãos pertencentes à minoria brasileira que acessou a educação superior, 
o compromisso com a tolerância e com o bom senso, junto da responsabilidade em inaugurar um tempo em que 
uma nova postura e um novo comportamento não darão vez à omissão e à indiferença.

Precisamos de algo concreto e diferente, certo? Que tal começarmos hoje mesmo, tirando o máximo de 
proveito das possibilidades que a Universidade oferece? Além delas servirem para o nosso crescimento e 
aprendizado, que essa vivência sirva a tantas outras experiências com as pessoas com as quais convivemos em 
nosso cotidiano. Não sejamos autoritários em relação ao conhecimento apreendido; vamos compartilhá-lo na 
esperança de uma vida cada vez melhor.

Com o conceito de viver por Sartre, desejo a todos um próspero e reflexivo semestre: 
“[…] viver é ficar se equilibrando o tempo todo, entre escolhas e consequências”.

Inajara Vargas Ramos, reitora da Universidade Feevale

CONFIRA AS EDIÇÕES 
ANTERIORES

SELO FSC

facebook.com/feevale twitter.com/feevale

Gabriella Almeidapassagliadan

Rodrigo

@gabriella_almd

@rodrigotresoldi

Eu amo tanto a Feevale pela 
facilidade de tudo, melhor coisa 
que fiz foi ter mudado.

Novos caminhos! Vem pós- 
-graduação, vem conhecimento. 
#feliz #gratidao

Amei a Feevale

#FormaturasFeevale
O Teatro Feevale é lindo, né? E com os 
formandos fica ainda mais!
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Para otimizar o tempo do acadêmico antes das aulas, 
a Universidade conta com o serviço de impressão 
web. Pelo sistema, você pode enviar arquivos de 
onde estiver, por qualquer dispositivo conectado à 
internet, para a fi la de impressão na Feevale. Assim, 
ao chegar aos laboratórios de informática de ambos 
os câmpus, haverá computadores específi cos em 
que você poderá liberar a impressão, diminuindo o 
tempo com carregamento de arquivos, abertura de 
e-mails e pendrives, entre outros. 

Como funciona:

Passo 1
Opção 1 - Acesse, por qualquer dispositivo,
www.feevale.br/impressaoweb e envie seu arquivo. 
Opção 2 - Envie o arquivo pelo seu e-mail 
www.feevale.br/impressaoweb e envie seu arquivo. 

w
w

w
.feevale.br/guia
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Um novo semestre letivo está 
começando e, para fi car bem 
informado sobre serviços e novos 
espaços dos câmpus I e II, basta 
acessar www.feevale.br/voltaasaulas. 
No site, você pode consultar as salas 
de aula, datas e locais da recepção 
aos novos acadêmicos, acessar 

VOLTE ÀS AULAS
BEM INFORMADO

informações sobre transporte e 
estacionamentos dos câmpus e 
saber mais sobre o atendimento 
agendado e os serviços oferecidos 
pelas bibliotecas.

Na mesma página é possível verifi car 
o funcionamento de impressão 
web e boleto de cobrança on-line, 
além de obter informações sobre a 
Blackboard, plataforma virtual das 
disciplinas EAD, e sobre o Núcleo de 

Apoio ao Estudante, onde você pode 
fi car por dentro, por exemplo, das 
oportunidades de estágio, bolsas e 
monitorias.

E já retirou o seu Guia Acadêmico? 
O material está disponível, 
gratuitamente, nos Laboratórios de 
Informática (CIA) do Câmpus I (sala 
205 do prédio sede) e Câmpus II (sala 
114 do prédio Rosa e sala 705 do 
prédio Multicolor).

w
w

w
.feevale.br/guia

w
w

w
.feevale.br/guia

acessar www.feevale.br/voltaasaulas. acessar www.feevale.br/voltaasaulas. 

Os programas de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social e em Processos e Manifestações 
Culturais e os mestrados em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais e em Indústria Criativa da Universidade 
Feevale elevaram seus conceitos de qualidade na Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), realizada em 2017. A avaliação, referente ao quadriênio 2013-2016, é um exame 
periódico de qualidade acadêmica de todos os cursos de mestrado e doutorado em funcionamento no país, 
realizado pela Capes, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Evite fi las: envie, de casa, seus arquivos para imprimir na Feevale
acadêmico – @feevale.br – para um dos endereços: 
impressaocolorida@feevale.br (impressão colorida) 
ou impressaopb@feevale.br (impressão em 
preto e branco). O documento fi cará disponível 
automaticamente no sistema de impressão para 
liberação em um dos laboratórios de informática.

Passo 2
Vá até um laboratório de informática e escolha uma 
das opções:
Opção 1 -  Nos computadores identifi cados como 
“liberação de impressão”, faça login e fi nalize o 
processo.
Opção 2 - Nas impressoras, utilize o leitor de QR 
Code, por meio do seu dispositivo móvel, para 
acessar o sistema e liberar a impressão.

Qualidade acadêmica
Novos serviços
nas bibliotecas

Na volta às aulas, as bibliotecas da Univer-
sidade apresentam duas novidades para 
facilitar os estudos dos acadêmicos. Con-
fi ra:

Notebooks para empréstimo local
Exclusivos para alunos e professores da 
Feevale, o serviço se confi gura como um 
laboratório móvel que pode ser utilizado 
nos ambientes de estudos das bibliotecas. 
São três notebooks para a biblioteca do 
Câmpus I e 10 para a biblioteca do Câmpus 
II, todos com acesso à rede. Para o em-
préstimo, é necessário apresentar o cartão 
e a senha pessoal, utilizar os equipamentos 
no interior das bibliotecas e devolvê-los no 
mesmo dia.

Scanner interativo Zeta
o equipamento de autoatendimento locali-
zado no térreo da biblioteca do Câmpus II 
pode ser utilizado quando houver apenas 
material de consulta local ou quando o 
usuário atingir seu limite na cota de em-
préstimo. Permite digitalizar livros, revistas, 
documentos grampeados ou encaderna-
dos até o tamanho A3, em preto e branco, 
escala de cinza ou colorido. Os arquivos 
digitalizados podem ser salvos em pendrive 
ou enviados por e-mail, no tamanho máximo 
de 33MB, nos formatos PDF, TIFF ou JPG.

Confi ra as normas de uso em:

Cursos que elevaram o conceito:
• PPG em Diversidade Cultural e Inclusão Social – 5 
• PPG em Processos e Manifestações Culturais – 5 
• Mestrado em Tecnologia de Materiais e Processos 
Industriais – 4 
• Mestrado em Indústria Criativa – 4

Cursos que mantiveram o conceito:
• PPG em Qualidade Ambiental – 5
• Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas - 3
• Mestrado em Virologia – 3
• Mestrado em Letras – 3

Homenagem à 
Feevale
A Unimed Vale do Sinos concedeu à Universidade 

Feevale, em janeiro, o troféu Melhores Prestadores 

de 2017. A Instituição foi reconhecida no segmento 

Terapia, por meio do Centro Integrado de Psicologia 

(CIP), e nos segmentos de Fisioterapia e de Nutrição, 

por meio do Centro Integrado de Especialidades em 

Saúde (CIES).

www.feevale.br/institucional/
biblioteca/servicos+



Prêmio Mercosul de Ciência e
Tecnologia
Tema: tecnologias para a economia do 
conhecimento

Prêmio: US$ 25.500, além de troféus 
e placas. Os interessados podem se 
inscrever nas categorias Iniciação Científi ca, 
Estudante Universitário, Jovem Pesquisador, 
Pesquisador Sênior e Integração

Inscrições: até 2 de março

premios.cnpq.br 

VII Prêmio José Bonifácio de Andrada 
e Silva
Tema: direito ambiental

Prêmio: R$ 1 mil para as categorias Estudante 
de Graduação, Especialização, Mestrado e 
Doutorado. O prêmio também é válido para 
as categorias Especialista, Mestre e Doutor.

Inscrições: até 18 de março

www.congresso.planetaverde.org

Prêmio Jovem Cientista
Tema: as linhas de pesquisa devem ter, 
como temática central, as inovações para a 
a conservação da natureza e transformação 
social

Prêmio: para as categorias Mestre e Doutor: 
R$ 35 mil (1º lugar), R$ 25 mil (2º lugar) e R$ 
18 mil (3º lugar); categoria Ensino Superior: 
R$ 18 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 
12 mil (3º lugar); e categoria Ensino Médio: 
laptop (do 1º ao 3º lugar)

Inscrições: até 31 de julho

www.jovemcientista.cnpq.br

4 dicas

CONCURSOS

Cocada com pimenta
Ingredientes: 112g de açúcar; 180ml 
de água; 120g de coco fresco ralado; 
1 unidade de pimenta dedo de moça; 
e pimenta caiena a gosto.
Preparo: faça uma infusão de 
pimenta com água; misture todos os 
ingredientes numa panela e cozinhe 
em fogo baixo, mexendo sempre, 
até secar toda a água; com uma 
colher, modele o doce e coloque em 
um tabuleiro para esfriar; salpique 
pimenta caiena por cima do doce 
pronto.

Cocada de maracujá
Ingredientes: 112g de açúcar; 180ml 
de água; 120g de coco fresco ralado; 
e 2 unidades de maracujá com 
semente.
Preparo: misture numa panela todos 
os ingredientes, menos a polpa de 
maracujá, e cozinhe em fogo baixo, 
mexendo sempre, até secar toda a 
água; adicione a polpa de maracujá 
com semente e deixe secar novamente 
em fogo baixo; com uma colher, 
modele o doce e coloque em um 
tabuleiro para esfriar.

Cocada cremosa
Ingredientes: 112g de açúcar; 

180ml de água; 120g de coco 
fresco ralado; e 200g de leite 
condensado.
Preparo: misture numa panela 
todos os ingredientes, menos o 
leite condensado, e cozinhe em 
fogo baixo, mexendo sempre, 
até secar toda a água; adicione 
o leite condensado e cozinhe 
até fi car cremoso; coloque em 
copinhos e sirva.

SITE

O site Casa da Dublagem é muito 

bacana, pois traz um conteúdo 

rico para essa arte, que está no 

imaginário das pessoas. O site 

apresenta diversos dubladores 

antigos e novos, suas biografi as e 

registros de voz.

www.casadadublagem.16mb.com

FILME

Eu gostei desse fi lme porque é legal, divertido e 

me deixou emocionada. Ele fala sobre um garoto 

chamado Miguel, que tem o sonho de ser um 

cantor famoso, mas a família não o apoia. O 

menino é fã do cantor Ernesto Delacruz e, quando 

ele toca com o violão desse homem, entra em um  

mundo diferente. Recomendo esse fi lme porque 

o garoto mostra para a família dele que a música, 

além de ser linda, pode ajudar

a mostrar sentimentos. 

Viva - A vida é uma festa

Apesar de os contos se passarem na década de 70, 

o autor consegue abordar assuntos muito atuais, 

como o preconceito, por exemplo. Em diversos 

momentos podemos perceber críticas à sociedade.  

Me identifi quei muito com essa obra, que é uma das 

mais conhecidas do autor, pois me fez refl etir sobre a 

maneira como entendemos a vida.

Morangos Mofados
(Caio Fernando Abreu) 

LIVRO

Matheus Breier, 
acadêmico de 

Relações Públicas

Matheus Martins,
acadêmico de

Jornalismo

Sofi a Meinhardt, 
estudante da Escola de 

Aplicação

RECEITAS
Que tal começar o semestre aprendendo a fazer três receitas diferentes de cocada? 
Veja as dicas encaminhadas por Andressa de Bortolli, Nicolas Magalhães e Rogério de Vargas 
Metz, graduados em Gastronomia. Metz, graduados em Gastronomia. 

premios.cnpq.br 

www.congresso.planetaverde.org

www.jovemcientista.cnpq.br

www.casadadublagem.16mb.com
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Global conquista
a conta da Feevale
Depois de vencer uma 

concorrência realizada nos 

meses de setembro e outubro do 

ano passado, a agência Global 

assumiu, em fevereiro, a conta 

integral de comunicação da 

Universidade Feevale.

VOCÊ SABE O QUE FAZER 
EM SITUAÇÕES DE RISCO OU 
EMERGÊNCIA?

Depois da criação, por meio de resolução, de um 
Grupo de Gerenciamento de Crises (GGC) na 
Universidade Feevale, e também da elaboração, 

Veja como agir

nesses casos acessando

www.feevale.br/sos

pelo setor de Marketing, de dois manuais – 
Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de 
Crises –, estão sendo desenvolvidas algumas 
ações para orientar os públicos, principalmente os 
estudantes, a agirem mediante cenários de riscos ou 
de crises que possam ocorrer na Instituição. 

A partir de um adequado gerenciamento, a Feevale 
espera otimizar os procedimentos em situações de 
riscos e transmitir segurança ao público presente 
na Instituição. Para isso, os estudantes serão 
orientados, inclusive em sala de aula, sobre os 
procedimentos corretos nas situações de risco ou 
emergência.

Como comunicar alguma situação?

Se você presenciar alguma situação de risco ou emergência, comunique o fato aos 

agentes patrimoniais ou ao CFTV pelo SOS Feevale: (51) 99972-9643 ou (51) 3586-8800, 

ramal 8606. O contato está disponível em diferentes locais:

SITE
www.feevale.br/sos 

PLACAS
dos corredores 
dos prédios 

APLICATIVO
DA FEEVALE

A Universidade Feevale está 
sempre em transformação e 
aberta a novas ideias e parce-
rias. É importante conhecer 
propostas estratégicas e ini-
ciativas comunicacionais de 
grandes e renomadas agên-
cias do Estado. Acreditamos 
que a Global vai atingir as 
expectativas da Feevale, que 
fi gura entre as melhores e 
mais inovadoras universidades 
do País.

Joelma Maino, gerente de 
Marketing da Universidade 
Feevale

Estamos muito felizes por 
iniciar esta nova parceria 
com uma marca de grande 
relevância e importância no 
segmento da educação. A 
Universidade tem uma visão 
inovadora e uma estrutura 
muito sólida e está enxergando 
lá na frente.

Daniel Skowronsky, diretor de 
Estratégia da Global

Global
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Parceria prevê o desenvolvimento 

de projetos integrados de ensino 

e pesquisa

Primeira criptomoeda empresarial do Brasil é lançada
por empresa incubada no Feevale Techpark
Em janeiro, a empresa Wbio, incubada 
no Feevale Techpark, em Campo Bom, 
lançou da primeira ICO (Initial Coin 
Offer)* do Brasil. Por meio dessa oferta 
inicial, os interessados podem investir 
na primeira moeda de criptografi a 
criada como meio de pagamento 
para a indústria biomédica: a wCoin 
(WON). Este token foi desenvolvido 
para democratizar o acesso a 
profi ssionais de saúde qualifi cados, 
proporcionando transações seguras, 
rápidas e fáceis. 

A Wbio tem como sócio-fundador 
Lucas Sperb, graduado em 
Biomedicina pela Universidade 
Feevale e que foi bolsista, em 2013, 
na Huazhong Agricultural University, 
na China, por meio do programa 
Ciência sem Fronteiras. O objetivo, 
segundo ele, é que a wCoin (WON) 
possa ser utilizada por empresas de 
diversos segmentos da área da saúde, 
como startups, laboratórios, hospitais, 
farmácias, consultórios médicos e 
seguradoras health, entre outras.

"Estão sendo ofertados, 
inicialmente, dois milhões 
de moedas; no total, serão 
21 milhões. Esperamos 
que essa seja uma nova 
forma de as empresas 
buscarem recursos fi nan-
ceiros."

Lucas Sperb, graduado 
em Biomedicina e
sócio-fundador da Wbio

*A oferta inicial de moedas, do inglês Initial Coin Offering (ICO), é um meio pelo qual é lançado um novo 
empreendimento ou projeto de criptomoeda. A iniciativa da Wbio é pioneira no País. 

Em janeiro, a empresa Wbio, incubada 

Biomedicina pela Universidade 

UNIVERSIDADE FEEVALE E 
INSTITUIÇÕES NÓRDICAS 
DESENVOLVEM PESQUISAS 
EM CONJUNTO

A parceria estratégica entre a Universidade Feevale, 
a Häme University of Applied Sciences (Hamk), da 
Finlândia, e a VIA University College, da Dinamarca, 
existe desde 2010 e, por meio dela, a Instituição vem 
desenvolvendo uma produtiva cooperação no ensi-
no, na pesquisa e na extensão, com expressiva mo-
bilidade discente e docente entre os países. Desde 
então, já são oito projetos que as três universidades 
desenvolvem em conjunto, em diferentes áreas. 

Está prevista, para março deste ano, uma visita 
de comitivas de ambas as instituições nórdicas 
à Feevale. Representando a Hamk virão o reitor, 
Pertti Puusaari, e a diretora de Recursos Humanos 
e Desenvolvimento, Heidi Ahokallio-Leppälä. Já re-

presentando a VIA virão o reitor, Harald Mikkelsen, e 
o vice-reitor, Konstantin Lassithiotakis. Os objetivos 
da visita são discutir o cronograma das ações 2018-
2020 e avaliar os avanços e desafi os da aliança es-
tratégica, bem como os projetos conjuntos de pes-
quisa, entre outros.

As parcerias em pesquisa com a Hamk e a VIA se 
intensifi caram nos últimos anos, acenando para 
a internacionalização dos grupos e programas 
de pós-graduação stricto sensu da Universidade 
Feevale. A qualidade na educação desses países é 
indiscutível e, com isso, aponta com propriedade o 
que temos buscado e feito para chegar à excelência. 
Indiscutivelmente, essas discussões in loco são 
determinantes para afi rmarmos cada vez mais nossa 
agenda de pesquisa internacional.

João Alcione Sgardela Figueiredo, pró-reitor de 
Pesquisa, Pós-graduação e Extensão

Na rede de parcerias internacionais da Feevale, as 
relações com os países nórdicos, com destaque 
para a Finlândia e Dinamarca, são importantes devi-
do ao alto nível educacional e de desenvolvimento, 
além do interesse e apoio governamental para co-
operação com o Brasil. Atualmente, a Universidade 
possui 109 convênios, com instituições de 26 países.

Paula Casari Cundari, diretora de Relações 
Internacionais

Estudo compara estratégias de gestão
dos recursos hídricos na Finlândia e 
no Brasil

Um dos trabalhos desenvolvidos por 
meio de parceria tem foco na gestão 
de recursos hídricos, com apoio de 
pesquisadores da Hamk. Fernando 
Spilki, professor e coordenador do 
mestrado em Virologia da Universidade 
Feevale, participa desse estudo, que 
visa comparar a gestão de recursos 
hídricos no Brasil e na Finlândia.

Já obtivemos alguns resultados com-
parando a legislação e como é feita 
a normatização do uso da água e da 
gestão da água em ambos os países. 
O objetivo é termos uma maneira de 
avaliar em que medida as soluções fi n-
landesas podem ser aplicadas aqui e 
verifi car o que funciona bem no Brasil, 
para que possamos aplicar naquele 
país.

Fernando Spilki, professor e 
pesquisador da Universidade
Feevale
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"Eu sempre tive muita vontade 
de morar fora, mas me 
preocupava em continuar os 
estudos. Encontrei no programa 
de intercâmbio da Feevale 
uma maneira de continuar na 
faculdade e, ao mesmo tempo, 
poder vivenciar uma cultura 
e uma realidade diferentes 
morando em outro país. É difícil 
mensurar o quanto crescemos 
com uma experiência dessas. 
Estou adorando a universidade e 
a oportunidade de me relacionar 
com pessoas de todo o mundo."

Júlia Colissi, estudante do curso 
de Psicologia. Faz intercâmbio na 
Universidade Lusíada, de Lisboa.

Confi ra as dicas e

prepare-se para estudar

no exterior

PLANEJA FAZER 
UM INTERCÂMBIO?

Estão abertas, até o dia 30 de março, as inscrições 
para o Intercâmbio de Graduação Emissivo 
da Universidade Feevale. Essa modalidade de 
intercâmbio oferece ao acadêmico a oportunidade 
de estudar um ou dois semestres de seu curso em 
uma universidade do exterior conveniada à Instituição, 
aproveitando os créditos das disciplinas cursadas ao 
retornar ao Brasil.

O intercâmbio destina-se a acadêmicos de graduação 
regularmente matriculados na Feevale. É uma 
experiência que agrega muitos conhecimentos e 
possibilita, ao estudante, o aperfeiçoamento de outros 
idiomas, o enriquecimento acadêmico e a ampliação 
de networking, além da oportunidade de conhecer 
novas culturas. Para ter uma vivência internacional de 
sucesso, é necessário fazer um bom planejamento. 
Confi ra as dicas da equipe do Intercâmbio, núcleo 
vinculado à Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 
da Feevale:

1) Escolha um país
É importante escolher o país de destino e, também, a 
universidade onde irá estudar. Para isso, é necessário 
ter passaporte vigente e profi ciência, no nível B2 (do 
intermediário para o avançado), no idioma no qual 
serão ministradas as aulas. 
 
2) Participe de encontros
O Intercâmbio Feevale realiza encontros para 
preparar o acadêmico para a vivência internacional. 
A sua participação é muito importante, já que 
nesses momentos são dadas informações sobre 

as universidades de destino e também sobre a 
documentação necessária para a viagem. 

3) Contate o coordenador de seu curso
Antes de realizar o intercâmbio, entre em contato com 
o coordenador de seu curso para validar as disciplinas 
que serão cursadas na universidade parceira. Assim, 
estas poderão ser aproveitadas quando você retornar 
à Feevale.

4) Integre-se
Ao chegar ao país de destino, verifi que sua matrícula 
e os dias das aulas com a própria universidade. E 
lembre-se: o intercâmbio é uma experiência única, 
por isso, compareça aos eventos realizados pela 
instituição de ensino escolhida e procure se relacionar 
com os demais estudantes.
 
5) Valide as disciplinas cursadas no exterior
Ao regressar para o Brasil, apresente na Feevale 
os documentos necessários para a validação e 
aproveitamento das disciplinas cursadas no exterior.

www.feevale.br/ intercambio
(51) 3586-8800, ramal 9045+ www.feevale.br/ intercambio

FIQUE DE OLHO
NAS VIAGENS PARA
O EXTERIOR!

• Estudos Interdisciplinares de Direito 

em Portugal

De 21 de abril a 5 de maio

 

• Viagem de Estudos de Direito: 

Universidad Finis Terrae, Chile

De 29 de abril a 5 de maio

• Enjoy English Summer Vacations in 

San Francisco, USA

(Intensivo de Idiomas)

De 13 a 28 de julho

• Viagem de Estudos Gastronomia e 

Turismo no México

De 26 outubro a 4 de novembro

8ª Feira de 
Intercâmbio 
Feevale
A feira tem como objetivo, além de apresentar as várias 

modalidades de intercâmbio oferecidas pela Feevale, 

o compartilhamento de experiências e informações 

com quem busca uma experiência no exterior. O 

evento contará com palestras e com a participação de 

acadêmicos que realizaram intercâmbio, estudantes 

estrangeiros e representantes de agências. As ações 

acontecerão no dia 14 de agosto, das 8h às 11h na 

Escola de Aplicação Básica Feevale – Escola de 

Aplicação, Câmpus I, e das 18h às 21h no Câmpus 

II. O evento é gratuito e é aberto à comunidade 

acadêmica e demais interessados.
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Feevale desenvolve ações para a inclusão de 
pessoas com defi ciência 

Participe do Intervalo Cultural 

www.feevale.br/projetossociais+ www.feevale.br/projetossociais

Desde a sua criação, a Universidade 
Feevale tem trabalhado em prol da co-
munidade, consolidando seus valores 
e o seu compromisso comunitário. 
Assim, tem realizado atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão 
que visam contribuir diretamente para 
o atendimento das demandas soci-
ais, para o desenvolvimento regional 
e para a sustentabilidade ambiental. 

Sob a responsabilidade da Pró-rei-
toria de Pesquisa, Pós-graduação e 
Extensão (Proppex), os programas 
e projetos de extensão desenvolvi-
dos pela Feevale envolvem profes-
sores, acadêmicos e comunidade em 
propostas de cunho emancipatório 
e transformador, constituindo-se em 
ações que fomentam o acesso aos 
benefícios da vida em sociedade. O 
estudante pode participar como bol-
sista, acadêmico não remunerado ou, 
ainda, como voluntário. O primeiro 
passo é conferir, no site www.feevale.
br/oportunidades, se há alguma vaga 
aberta. Em 2018, serão desenvolvi-
dos 32 projetos sociais.
Confi ra ao lado:

Com o objetivo de desenvolver ações 
que visem à inclusão de pessoas com 
defi ciência no seu quadro de funcionári-
os, a Universidade Feevale desenvolve, 
desde 2007, o programa Inove. A inten-
ção é incluí-las no mercado de trabalho e 
na sociedade, desenvolvendo o seu po-
tencial e contribuindo na construção de 
uma sociedade de respeito e valorização 
das diferenças.

O Inove conta com uma equipe multidis-
ciplinar, composta por profi ssionais especializados que, por meio de encontros 
periódicos e acompanhamentos constantes, facilitam a inserção, a adaptação e a 
manutenção dos funcionários, em diferentes contextos institucionais. 

Saiba mais:

A Universidade Feevale oferece aos funcionários com defi ciência 100% de descon-
to para cursos de graduação e 50% de desconto para cursos de pós-graduação 
lato sensu (MBA e especialização).  Os interessados em trabalhar na Instituição 
devem enviar currículo para inove@feevale.br. 

Organizado pelo Movimento Coral 

Feevale, a Universidade Feevale 

realiza, na última terça-feira de cada 

mês, o Intervalo Cultural. O evento, 

que é gravado e exibido no programa 

Toca Aí, da TV Feevale, acontece no 

Câmpus II da Instituição, das 18h30min 

• Aruanda: a voz da juventude 
negra
• Atenção Farmacêutica a Grupos 
Especiais / Promoção da Adesão à 
Terapia Medicamentosa
• Atuação em Desastres Naturais
• Brincando e Aprendendo
• Centro de Difusão e de Defesa 
dos Direitos Humanos
• Crescer: cuidado ao neonato e 
criança até 1 ano
• Da Rua para'Noia
• Educação em Direitos Humanos: 
por uma cultura de paz e tolerância
• Ensinando Lógica com as 
Tecnologias da Informação
• Envelhecimento Saudável e 
Redes de Suporte Social 

QUE TAL PARTICIPAR DOS PROJETOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEEVALE?
Estudante pode participar 

como bolsista, acadêmico 

não remunerado ou 

voluntário

Projetos desenvolvidos pela Instituição atendem às demandas da comunidade

• Ferramentas e Interações para o 
Ensino das Ciências Exatas
• Futsal Social
• Gestão em Empreendimentos 
Produtores de Alimentos em 
Pequena Escala
• Gestão em Empreendimentos 
Solidários
• Gestar: atenção à saúde da 
mulher na gestação e puerpério
• Habitar Legal
• HIV: fi que sabendo
• Intervenções Neuropsicológicas 
no Contexto Escolar
• Joga Aurora
• Jovem Aprendiz Feevale
• Laços de Vida
• Movimento Teatral

• Múltiplas Leituras: povos 
indígenas e interculturalidade
• Núcleo de Apoio aos Direitos da 
Mulher
• O Mundo em NH: refugiados e 
migrantes, uma questão de direitos 
humanos
• Phytos
• Pró-fábrica
• Promoção de Práticas em 
Gerenciamento Ambiental
• Reabilitação Pulmonar
• Recosturas da Moda
• Sustentabilidade Econômica e 
Financeira
• Vivenciando a Educação 
Ambiental

br/oportunidades, se há alguma vaga 

às 19h30min. Para se inscrever, os 

interessados podem mandar um e-mail 

para intervalocultural@feevale.br com 

informações e algum material sobre 

a banda – fotos, links e vídeos, entre 

outros. Não é necessário vínculo com a 

Instituição. 

social

passo é conferir, no site www.feevale.

devem enviar currículo para inove@feevale.br. 

para intervalocultural@feevale.br com 



www.feevale.br/jogosdigitais+ www.feevale.br/jogosdigitais

ACADÊMICOS DE JOGOS DIGITAIS PODERÃO TER 
DUPLA TITULAÇÃO COM A DONGSEO UNIVERSITY

Sobre a
Dongseo University
A Feevale e a Dongseo University, 

localizada na cidade de Busan, são 

parceiras desde 2005. O acordo 

de cooperação prevê ações como 

intercâmbio de alunos e professores, 

projetos e publicações em conjunto, 

participação em eventos e cursos 

de curta duração, entre outros. 

As relações Coreia/Brasil vêm se 

estreitando ao longo dos anos nas 

áreas acadêmicas, culturais e de 

cooperação para o desenvolvimento. 

Saiba mais sobre a Dongseo University:

Fundação: 1992

Câmpus: Coreia do Sul (2), EUA e 

China

Estudantes de tempo integral: 11 mil

Estudantes internacionais: 1 mil

Centros de pesquisa: 25

Especializações: Filmes & Imagens, 

Tecnologia da Informação, Design e 

Jogos Digitais

Cursos em inglês: Administração, 

Filme & Vídeo, Engenharia da 

Computação, Jogos Digitais e 

Negócios Internacionais.

O curso de Jogos Digitais da Universidade Feevale fi r-
mou um acordo com a Dongseo University, da Coreia 
do Sul, país asiático que é referência em tecnologia e 
inovação. A partir do convênio, os acadêmicos poderão 
obter a dupla titulação com a instituição sul-coreana.  

Para efetuar a dupla titulação, o acadêmico de Jogos 
Digitais deverá cursar os quatro primeiros semestres 
– mais as disciplinas de Sociologia Geral e Fundamen-
tos da Realidade Brasileira e Cidadania – na Feevale. 
Em seguida, deverá cursar mais quatro semestres na 
Dongseo University. As disciplinas serão ministradas 
em inglês e a dupla titulação será integralizada em oito 
semestres. 

A previsão é que ainda neste ano seja publicado o edi-
tal com as regras para os estudantes interessados se 
candidatarem à dupla titulação. Conforme o coorde-
nador de Jogos Digitais, professor João Mossmann, a 
dupla titulação aproxima o curso com o caráter inter-
nacional da indústria de games. 

Instituição da Coreia do Sul é uma das 

melhores universidades privadas da Ásia É importante que o estudante tenha consciência 
sobre os desdobramentos do segmento ao redor 
do mundo. Nesse cenário, a parceria entre a 
Feevale e a Dongseo visa criar um espaço para 
ampliar as oportunidades dos acadêmicos na 
busca de possibilidades de desenvolvimento que 
os Jogos Digitais oferecem, bem como em relação 
à sua inserção cultural, linguagem e atuação em 
novos segmentos.

João Mossmann, coordenador do curso de
Jogos Digitais

+

Sobre o curso de Jogos Digitais

O curso da Universidade Feevale, que em 2018 com-
pleta 10 anos, prepara profi ssionais para o mercado 
de jogos digitais e para a indústria do entretenimento, 
qualifi cando-os em modelagem, programação, roteiri-
zação, animação digital, edição de vídeo, áudio e 
gestão de processos criativos. O tecnólogo em Jogos 
digitais está apto a criar, planejar, desenvolver e fechar 
o ciclo de vida de um jogo no mercado.

geral
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Projeto propõe articular parque 

tecnológico e instituição de 

ensino, criando um hub voltado 

para a indústria criativa

Em um mesmo ambiente e ecossistema estarão empresas incubadas, empresas residentes, laboratórios da 

Universidade, salas e espaços voltados à graduação, pós-graduação, pesquisa e integração de pessoas. Esse 

conceito complementa as diversas atividades da Instituição, reunindo, em um só espaço, acadêmicos, docentes, 

funcionários de empresas e outros atores atuantes nessas atividades.

Cleber Prodanov, pró-reitor de Inovação

Ainda no primeiro semestre de 2018, a Universidade 
Feevale e o Feevale Techpark terão um novo espaço 
de convergência e sinergia para o desenvolvimento de 
novos negócios e oportunidades, com foco na indústria 
criativa. Trata-se do Hub One, que será instalado na 
Rua Rubem Berta, junto ao Câmpus II da Instituição. 
Aberto a alunos, professores, comunidade acadêmica, 
empresas e profissionais, o espaço será colaborativo e 
reunirá ambientes para o desenvolvimento de projetos 
e negócios, visibilidade, cooperação e sociabilidade, 
característicos do setor criativo.

Com investimento de cerca de R$ 2,5 milhões, a obra 
prevê uma área de 1.741,52m² destinada a projetos 
institucionais, bem como à instalação de empresas hoje 
abrigadas na unidade de Novo Hamburgo do Parque. 
Ações já existentes na Feevale, que tenham integração 
com o ensino e a pesquisa, também servirão de 
apoio. Ao propor a criação de um hub de criatividade 
e inovação, a Pró-reitoria de Inovação (Proin) aposta 
em um espaço de atração e encontro de pessoas que 
procuram experimentar, desenvolver e explorar a sua 
criatividade em nível empresarial e acadêmico. Para 
isso, propõe acolher e apoiar empresas e projetos 
que atuem em atividades altamente intensivas em 

conhecimento e inovação, como software e serviços de 
tecnologias da informação e comunicação e economia 
criativa. 

Infraestrutura e áreas de atuação
O formato do Hub One se inspira nas principais 
iniciativas de desenvolvimento de espaços criativos pelo 
mundo, possibilitando trocas, conexões, ambientes 
colaborativos, alta tecnologia e diversidade cultural. 
Além disso, contempla suportes mais tradicionais 
ligados aos parques tecnológicos, como consultorias 
em planejamento de negócios, inovação, financeiro, 
comercial, assessoria jurídica, apoio para a legalização 
do empreendimento, consultoria em comunicação 
e marketing estratégico, além de treinamentos em 
técnicas de venda, pitching, propriedade intelectual e 
gerenciamento de projetos.

O Hub One foi projetado para comportar 23 salas, 
das quais duas serão destinadas a reuniões, com 
capacidade para atuação de mil profissionais, 
simultaneamente, distribuídos em espaços abertos de 
trabalho compartilhado, salas privativas e incubadora. 
O ambiente será mutável e flexível, sendo adaptado de 
acordo com as necessidades observadas.

A Economia Criativa engloba
quais áreas de atuação?

• Animação

• Arquitetura

• Artes visuais

• Audiovisual

• Cine, vídeo e animação

• Comunicação

• Design

• Edição

• Entretenimento

• Eventos

• Fotografia

• Games

• Gastronomia

• Literatura e mercado editorial

• Moda

• Multimídia

• Música

• Publicidade

• Rádio

• Software aplicado à

economia criativa

• Turismo cultural

• TV

• Cultura 

HUB ONE: UNIVERSIDADE FEEVALE 
E FEEVALE TECHPARK JUNTOS EM 
UM NOVO ESPAÇO DE INOVAÇÃO
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Confi ra a tradução desta reportagem em www.feevale.br/noticias

11reportagem

Economia criativa e mercado de trabalho

Atualmente, a indústria criativa pode ser compreendida como um grande ramo ou, 
ainda, como indústria que emprega e que tem como matéria-prima fundamental a 
criatividade, possuindo, assim, uma grande variação de seu produto fi nal. Conforme 
estudo apresentado e defendido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) em 2012, essa atividade não se limita apenas a áreas culturais, mas engloba 
segmentos como arquitetura e engenharia, software, biotecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento.

É ao encontro dessa realidade que o Hub One irá, a fi m de atender à tendência 
nacional e mundial do incremento das atividades criativas. Além disso, atenderá às 
potencialidades e realidades institucionais do Feevale Techpark e da Universidade 
Feevale, que a cada ano estão mais alinhados com a inovação, a criatividade e a 
tecnologia. 

O espaço englobará as inúmeras ações, recursos humanos, projetos, cursos de 
graduação, pós-graduação e extensão da Instituição, que têm na produção criativa 

Fluxograma detalhado para cadeia de Indústria Criativa no Brasil

O estudo mostra que, com a grande variedade de setores pertencentes a essa nova 
economia, as oportunidades de emprego na indústria criativa vêm incentivando 
milhares de pessoas a optarem por carreiras relacionadas à área. Também conforme a 
Firjan, do total de 737 mil formandos em todo o Brasil em 2006, cerca de 90 mil (12,2%) 
estavam inscritos em um dos 118 cursos relacionados ao núcleo da indústria criativa. 
No Rio de Janeiro, a proporção foi ainda maior: 13,3% dos 74 mil formandos optaram 
por carreiras criativas. Esse segmento se apresenta de forma dinâmica, interdisciplinar 
e pulverizada em diversas atividades, conforme o quadro abaixo:

Fonte: Firjan

e intelectual o cerne de sua atividade. Ao mesmo tempo, atuará como um ponto 
de encontro entre empresas, empresários, estudantes, pesquisadores e demais 
players dos hubs criativos.

O objetivo é criar um espaço de convergência e sinergia criativa, com capacidade 
de reconhecer e atrair recursos criativos locais e externos, bem como fornecer 
meios de transformar esse capital intangível em valor econômico, social, cultural 
e fi nanceiro.

www.feevale.br/noticias



12 pós-graduação

A Feevale é considerada, na região, a universidade com a melhor estrutura 

ofertada, tanto para o estudante quanto para os profi ssionais que atuam nela. 

A ideia de concentrar os estudos em um local específi co, com instalações e 

estrutura diferenciadas, visa agrupar os cursos e criar uma identidade para 

a pós-graduação, baseada na inovação e nos princípios norteadores da 

Instituição. Assim, esse novo ambiente terá como essência a inovação nos 

espaços de convívio e das aulas, além de aproximar alunos de diferentes 

cursos, potencializando networking e novos aprendizados.

João Alcione Sganderla Figueiredo, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação
e Extensão

Prédio Vermelho passou por reforma para concentrar aulas 

de especializações, MBAs, mestrados e doutorados

AULAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
GANHAM NOVO ESPAÇO NO 
CÂMPUS II

Os estudantes de pós-graduação da Universidade Feevale contam com uma novi-

dade neste primeiro semestre de 2018. O prédio Vermelho, localizado no Câmpus II, 

passou por reformas, com investimento de cerca de R$ 2 milhões, para abrigar novos 

espaços para as aulas dos cursos lato sensu (especializações e MBAs) e stricto sensu 

(mestrados e doutorados). Trata-se de uma proposta de ensino diferenciada, que visa 

proporcionar interatividade, inovação e conectividade aos estudantes, professores e 

comunidade acadêmica. 

O projeto, distribuído em uma área de 2.200 m², conta com 19 salas de aula com es-

trutura física e tecnológica inovadora, com projetores e totens interativos à disposição 

dos estudantes, além de dois espaços de convivência. No segundo andar há dez 

salas de aula com layout apropriado às necessidades dos estudantes e professores. 

Já no terceiro andar estão quatro salas de aula e o espaço Cosmos, com área ampla 

e estrutura móvel para ajustes conforme as aulas a serem ministradas. Esse mesmo 

andar possui um lounge, projetado especialmente para proporcionar um espaço de 

interação e networking entre os colegas, além da Arena, destinada a aulas ainda mais 

dinâmicas, assim como palestras e apresentações.

Valores da passagem aérea, 

hospedagem e translado já estão 

inclusos na mensalidade

MBAs da Universidade 
Feevale contemplam 
viagens internacionais

Com o mercado cada vez mais exigente, uma pós-
-graduação é uma experiência que certamente faz 
diferença na vida profi ssional de qualquer pessoa. 
E foi focando nas necessidades do mercado de 
trabalho que a Universidade Feevale reformulou, no 
segundo semestre do ano passado, os cursos de 
pós-graduação lato sensu, nível de formação que 
compreende as especializações e os MBAs (Master 
Business Administration). 

Agora os cursos contam com docentes que 
são profi ssionais atualizados, com múltiplas 
competências e vasta experiência no mercado de 
trabalho. Vinculados à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-
graduação e Extensão (Proppex), os MBAs e as 
especializações são divididos em três grandes áreas: 
Saúde e Vida; Gestão e Tecnologias; e Sociedade, 
Educação e Humanidades.  

Quem quiser aproveitar uma experiência internacional 
consistente para dar um upgrade no currículo e fazer 

Descontos
A Universidade Feevale oferece diversas 
possibilidades de fi nanciamento e também 
de descontos para a pós-graduação lato 
sensu. Confi ra:

Egressos: possuem 15% de desconto. No 
ato da matrícula, o estudante paga 30% 
do valor da primeira mensalidade. No mês 
seguinte ao início das aulas paga 70%, 
referente à primeira parcela, e a partir do 
outro mês são contabilizadas 23 parcelas. 
Se optar pelo pagamento à vista, além dos 
15% de desconto por ser egresso, há mais 
15% de desconto sobre o saldo. 

Grupos de alunos: os formandos que 
efetuarem matrícula em grupo receberão 
descontos progressivos, mesmo que seja 
para cursos diferentes: 25% para quatro 
estudantes, 30% para cinco estudantes e 
35% para seis ou mais estudantes.  

Pós-graduado Feevale: o estudante que 
concluiu um curso de pós-graduação na 
Universidade Feevale e pretende cursar 
outra especialização ou MBA terá 25% de 
desconto.

Convênios: a Instituição oferece descontos 
especiais para empresas conveniadas. 

networking, pode cursar um dos cursos de pós-
-graduação que preveem viagens de estudos a outro 
país, em renomadas universidades. Atualmente, a 
Feevale oferece quatro MBAs que incluem viagens 
internacionais de estudos, estando os valores 
de passagem aérea, hospedagem e translado 
contemplados nas mensalidades. São eles:

Contabilidade e Governança Corporativa: os 
estudantes terão a oportunidade de participar 
de aulas, palestras e seminários na Pontifícia 
Universidad Católica del Peru (Peru). As atividades 
equivalem a 32 horas do curso, computadas na 
disciplina de Seminários.

Controladoria de Gestão: proporcionará aos 
estudantes atividades e acesso às pesquisas 
desenvolvidas junto ao mestrado em Controle de 
Gestão, no Instituto Politécnico de Leiria (Portugal). 

Estratégia e Inovação Empresarial: tem como objetivo 
apresentar a realidade de empresas fi nlandesas, 
com foco na inovação, na sustentabilidade e na 
gestão estratégica. Inclui visita à Häme University of 
Applied Sciences – Hamk (Finlândia). 

Negócios Internacionais: serão realizadas visitas 
técnicas a empresas da Alemanha, além de atividades 
interinstitucionais, com foco em negócios, na Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg (Alemanha). 

www.feevale.br/pos
(51) 3586-8822+
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Estou muito emocionado com esta homenagem. 
É uma alegria que não dá para explicar.  Agradeço 
muito à Associação Pró-Ensino Superior em Novo 
Hamburgo (Aspeur), aos alunos e funcionários da 
Universidade Feevale e também à minha família.

 Lauro Backes, em sua fala no dia do evento

Feevale homenageia funcionário 

que atuou por 42 anos no espaço

LABORATÓRIO DE 
ANATOMIA RECEBE O 
NOME DE LAURO BACKES

A Universidade Feevale homenageou o ex-fun-
cionário Lauro Backes, conhecido como “Tio Lauro”, 
colocando o seu nome no Laboratório de Anatomia 
Humana. O evento aconteceu no final do ano pas-
sado, no subsolo 1 do prédio Vermelho, no Câmpus 
II, onde fica localizado o laboratório.
 
Parte da trajetória profissional de Lauro Backes, 
hoje com 78 anos, esteve ligada à Instituição, onde 
atuou de forma exemplar, por quase 42 anos, como 
Técnico em Anatomia nos Laboratórios de Anatomia 
Humana dos Câmpus I e II.  Backes colaborou signifi-
cativamente para o crescimento e a consolidação do 
Laboratório de Anatomia Humana da Feevale como 

um espaço de desenvolvimento do ensino e da ciên-
cia e de formação de novos profissionais das mais 
diversas áreas da Saúde e das Humanas.

Lauro Backes é um dos 160 doadores cadastrados 
no projeto Doação de Corpo em Vida, desenvolvido 
pela Universidade Feevale desde o segundo semes-
tre de 2015. Coordenado pelo professor Marcelo 
Marques Soares, o projeto destina-se a funcionários, 
acadêmicos e comunidade. Um dos objetivos é mo-
tivar novas doações de corpos, contribuindo para 
a formação dos profissionais da área da Saúde. 

Os participantes do projeto recebem a Carteira do 
Doador de Corpo, que contém dados pertinentes à 
doação, além dos contatos da equipe que atua no 
Laboratório de Anatomia Humana.

Como doar?
Basta entrar em contato com o Laboratório de Anatomia 
Humana da Feevale para obter o termo de doação que, 
depois de preenchido e reconhecido em cartório, deverá 
ser entregue à Instituição. A doação só será efetivada com 
o consentimento da família, por isso é necessário que o 
doador manifeste essa vontade aos familiares. 

A doação do corpo impede a doação de órgãos? 
Não. Os órgãos podem ser retirados para transplante, 
o que não interfere na doação do corpo para 
estudo.

O que é feito com o corpo após a doação?
O corpo passa por processos de conservação, realizados 
pelos profissionais do Laboratório de Anatomia e, após, 
é utilizado para estudos em diversos cursos da área da 

Saúde. O corpo é tratado com respeito e ética por parte de 
todos que entram em contato com ele.

O que se recebe em troca? 
A Feevale custeia o translado do corpo do local estipulado 
até as dependências da Instituição. O doador e sua família 
recebem o reconhecimento e a gratidão da Universidade 
e dos futuros profissionais por terem contribuído com o 
ensino e a formação na área da Saúde.

SOBRE O PROJETO DOAÇÃO DE CORPO EM VIDA

Reitora Inajara Vargas Ramos participou da homenagem a Lauro Backes
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TECNOLOGIA E COMPROMETIMENTO

PARA O SUCESSO DA SUA EMPRESA

SISTEMAS DE GESTÃO  ERP  BI  RH  Mobile

www.siger.com.br 

/SistemaSIGER

(51) 3582-4001

SISTEMAS DE GESTÃO PARA

DISTRIBUIDORES COMÉRCIO SERVIÇOSINDÚSTRIAS

I N F O R M Á T I C A

Cristânia Kramatschek 

considera os estudos 

essenciais

“A Universidade fez 
com que eu abrisse 
o meu olhar”

Com muita criatividade, Cristânia Kramatschek, 
egressa do curso de Fotografi a da Universidade 
Feevale, segue sua carreira na área da Fotografi a 
Publicitária. Experiente, Cristânia se formou em 
2016, mas já completa 18 anos na profi ssão e 
gosta de um desafi o. A fotógrafa conta como os 
estudos fi zeram a diferença em sua carreira e o 
que pensa sobre o mercado de trabalho.

A cada dia as pessoas estão tirando milhões de 
fotos. Você acha que a profi ssão pode perder com 
isso?
Essa “geração selfi e” – jovens que gostam muito 
de fotos – faz com que os profi ssionais tenham 
que ser melhores, porque, hoje em dia, os jovens 
são mais exigentes, têm mais conhecimento. Para 
mim é bom, não tenho medo disso, acho ótimo.

Você tem um caso marcante dentro da profi ssão?
Quando eu trabalhava com eventos, teve um dia 

em que fotografei de manhã em Gramado, e era muito 
chique, com caviar e champanhe. Quando eu voltei fui 
fotografar uma festa de 15 anos no porão de uma igreja, 
bem simples. Todos os convidados estavam sentados 
em uma mesa longa e se serviam com aquelas cucas 
deliciosas. No outro dia fi quei pensando que nós 
convivemos com todos os tipos de classes. Aquilo foi 
marcante, nunca esqueci. 

O que mudou depois da universidade?
Como eu trabalhava na área antes de começar o curso, 
acredito que a universidade fez com que eu abrisse o 
meu olhar. Tive um conhecimento teórico que me fez 
ver a fotografi a mais de longe, o total, o global.

Veja a reportagem completa no 
programa Profi ssão X, da TV Feevale.programa Profi ssão X, da TV Feevale.

egressa do curso de Fotografi a da Universidade 

O que você acha do espaço que a Fotografi a tem na 
região?
Acredito que tem lugar para todo mundo. É uma 
profi ssão com um leque tão grande, você pode 
trabalhar em tantas áreas, é só escolher o que gosta de 
fazer. Se você é aventureiro, por exemplo, vai trabalhar 
com fotografi a externa, de natureza ou de viagem. 
Se você é mais parado pode trabalhar em estúdio. A 
fotografi a aceita.
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A autoavaliação permite que a comunidade 
acadêmica manifeste suas percepções, sugestões, 
críticas e contribuições, com a fi nalidade de aprimorar 
e qualifi car, permanentemente, o ensino, a pesquisa, 
a extensão e a gestão acadêmica e administrativa. 
A cada ano, a Universidade Feevale realiza diversos 
processos avaliativos para que todos possam se 
manifestar em relação à sua satisfação quanto às 
aulas, aos serviços prestados e à infraestrutura 
da Instituição, bem como quanto à atuação dos 
professores e do coordenador de curso, dentre 
outras questões.

Os processos avaliativos compreendem quatro fases:  

Avaliação
Nesta fase, são adotados os procedimentos de coleta 
de dados previstos em cada um dos processos, 
incluindo a disponibilização dos instrumentos 
avaliativos ao público participante.

Divulgação dos resultados
Os resultados dos pocessos são disponibilizados 
no site da Instituição e no Jornal da Feevale, dentre 
outros meios.

Análise dos resultados
Os gestores diretamente envolvidos com o processo 
avaliado se reúnem com seus colegiados ou equipes 
de trabalho para discutir os resultados obtidos.

Planejamento
A partir da discussão dos resultados, elabora-se 
um plano de ações, visando o enfrentamento dos 
desafi os apontados pela avaliação e a consequente 
melhoria dos resultados.

Fique atento! 
Neste ano serão disponibilizados, em 
momentos distintos, processos avaliativos 
que compreendem a infraestrutura 
institucional, a atuação dos professores 
e os componentes curriculares cursados, 
entre outros aspectos. A sua opinião é 
extremamente importante para que a 
Feevale possa qualifi car, permanentemente, 
o ensino. Para participar, basta acessar 
www.feevale.br/participe e verifi car os 
processos avaliativos disponíveis.

Participe das 
autoavaliações 
institucionais!

Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Responsável pelos processos de autoavaliação da Universidade Feevale, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é 
composta por representantes da comunidade acadêmica – estudantes, professores, funcionários e representantes 
da sociedade civil. São eles:
•Coordenadora: Moana Meinhardt 
•Representantes dos docentes: Simone Gasparin Verza, André Luciano Viana e Ana Maria Argenton Woltz 
•Representantes dos funcionários técnico-administrativos: Adriana de Negri, Andressa Terra e Cintia Hugentobler
•Representantes dos estudantes: Djuli Margo Naissinger Sidekum, João Alexandre da Cruz da Rosa e Michele 
Nunes Cardoso
•Representantes da sociedade civil organizada: Mára Iône Lissot Maia, Maristela Guasselli e Claudecir Castro Alves

Resultados das avaliações realizadas pelos estudantes em 2017
Os estudantes da Feevale participaram, em 2017, de diversos processos avaliativos, nos quais é utilizada uma 
escala crescente de 1 a 5. Assim, 1 corresponde ao menor índice de satisfação (muito insatisfeito) e 5 ao maior 
índice de satisfação (muito satisfeito). Confi ra os resultados:

www.feevale.br/participe e verifi car os 
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NOVO HAMBURGO GANHA 
CENTRO INTEGRADO DE 
ESPECIALIDADES EM 
SAÚDE

A Universidade Feevale inaugurou, em dezembro, 
o Centro Integrado de Especialidades em Saúde 
(CIES), espaço localizado junto ao Câmpus II que 
abriga laboratórios da área da Saúde. O CIES, 
que recebeu investimentos na ordem de R$ 16 
milhões, possui uma área física total de 3.246m² e é 
destinado à formação dos profi ssionais de saúde e 
ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), convênios e particulares. 

Homenagem a João Carlos Schmitz

A cerimônia de inauguração contou com uma homenagem a João Carlos Schmitz, cujo nome foi dado ao au-

ditório do CIES por sua dedicação e contribuição para a fundação, crescimento e desenvolvimento da Univer-

sidade Feevale. Formado em Letras Neolatinas e pós-graduado em Administração de Sistemas Educacionais, 

João Carlos Schmitz teve sua trajetória profi ssional ligada à Educação. Foi professor e um dos fundadores da 

Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Feevale. Na Instituição, exer-

ceu o cargo de diretor-geral, no período de 1969 a 1994. Após, mudou-se para São Paulo, cidade onde deu 

continuidade ao seu trabalho na área educacional. Faleceu no dia 14 de julho de 2016. 

O espaço está estruturado em três áreas de 
funcionamento: assistencial, de ensino e de 
exames laboratoriais. A área assistencial conta 
com consultórios e atendimentos de Fisioterapia, 
Educação Física, Nutrição e Quiropraxia. O local 
também será destinado a serviços de Enfermagem 
e diferentes especialidades médicas. Além disso, 
conta com uma unidade da Farmácia Universitária, 
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas 
e Laboratório de Métodos Diagnósticos 
(ergoespirometria). 

Atendimento à comunidade
As clínicas de saúde da Universidade Feevale 
contam com serviços e atendimentos qualifi cados à 
comunidade. No Centro Integrado de Especialidades 
em Saúde (CIES) existe a possibilidade de 
atendimento aos pacientes do SUS, mediante 
encaminhamento médico pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Novo Hamburgo. O agendamento 

deve ser realizado pelo telefone (51) 3586-8800, ramal 
8670. O atendimento acontece de segunda a sexta-
feira, das 7h45min às 17h45min.

Para a agilização dos serviços é utilizado um sistema 
informatizado, que abrange desde o processo de 
agendamento até o prontuário eletrônico do paciente. 
A implementação do software de gestão leva à 
automação, proporcionando uma melhora expressiva 
no controle de processos e possibilitando maior 
efi ciência e qualidade no atendimento ao paciente. No 
meio acadêmico, permite a interdisciplinaridade entre 
as diversas áreas de atendimentos a seus pacientes.

Universidade Feevale investiu cerca 

de R$ 16 milhões no espaço

Atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira
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ESCOLA DE APLICAÇÃO 
DESENVOLVE PROPOSTA
DIFERENCIADA DE ENSINO 
PERSONALIZADO

O modelo de educação que atualmente vigora na maioria 
das escolas do Brasil surgiu de uma necessidade de 
educação em massa no período da Revolução Industrial, em 
que o professor era o detentor do conhecimento e o aluno, 
um mero espectador. Essa sistemática, porém, deixou de 
ser efi ciente à medida que a sociedade evoluiu, e o acúmulo 
de informações sem um propósito adequado não atende às 
necessidades contemporâneas.
 
Segundo a diretora da Escola de Educação Básica 
Feevale – Escola de Aplicação, Lovani Volmer, é necessário 
personalizar o desenvolvimento da aprendizagem de cada 
aluno, repensar conteúdo, metodologias e espaço. Para 
ela, a proposta deve acompanhar as transformações e 
necessidades da sociedade contemporânea, ou seja, ser, no 
século XXI, uma escola do século XXI.
 
Uma Escola por Aluno 
O projeto Uma Escola por Aluno propõe a solução de 
problemas de forma criativa e inovadora e a comunicação 
e intervenção em diferentes contextos, usando as várias 
linguagens (oral, escrita, científi ca, digital, artística e corporal) 
e valorizando suas múltiplas inteligências. Assim, surgiu 
a necessidade de adaptar a Escola de Aplicação a um 
ambiente de aprendizagem que desenvolva metodologias 
ativas e colaborativas, de maneira que a aprendizagem do 
aluno seja personalizada. Além de adequações à proposta 
pedagógica, novos espaços físicos serão disponibilizados 
para que alunos e professores possam trabalhar de maneira 
colaborativa.

Mostra no Museu
O Museu Nacional do Calçado e o 
Lar da Menina de Novo Hamburgo 
promovem, até o fi nal de março, a 
exposição Traços de Valor. A mostra 
apresenta peças desenvolvidas pe-
los estilistas de calçados que parti-
ciparam do projeto Traços de Valor, 
realizado em 2015 e idealizado por 
Gustavo Campos e Melissa Walzer 
Sant'Ana. A exposição tem como 
objetivo reforçar o design brasileiro 
perante o mundo e, principalmente, 
valorizar a história de empreende-
dorismo do setor calçadista.
 
Para o projeto, foram convidados 
25 estilistas brasileiros de calçados, 
dos segmentos feminino, mascu-
lino e infantil, os quais foram en-
trevistados e fotografados em seu 
ambiente de trabalho, para o livro 
Traços de Valor. Na obra, é possível 
conhecer os processos e métodos 
de criação dos estilistas partici-
pantes, os quais foram convidados 
a criar peças de arte, tendo como 
suporte uma forma de calçados de 
resina translúcida. Atualmente, as 
peças pertencem ao Lar da Meni-
na de Novo Hamburgo, que doou 
parte do acervo ao Museu Nacional 
do Calçado. A exposição Traços 
de Valor reúne o acervo das duas 
instituições.
  
Visitação: gratuita, nas segundas, 
quartas e quintas-feiras das 14h às 
18h e das 19h às 22h; nas terças 
e sextas-feiras das 9h15min às 12h, 
das 14h às 18h e das 19h às 22h; e, 
aos sábados, das 9h às 12h
Informações e agendamentos: (51) 
3584-7101
Curadoria: Francine Silveira Tavares, 
Gabriela Ermel e Renata Correa
Coordenação do MNC: Francine Sil-
veira Tavares
Estilistas: Bernadette Passarelli, 
Cristiano de Oliveira, Edilza Caval-
cante, Flávia Constantino, Gotcha 
Samello, Jânio Machado, Arioval-
do Furlanetto, Walter Rodrigues, 
Ramao Reichert, Virgínia Barros, 
Samara Bozano, Sabrina Edinger, 
Marcelo Dias dos Santos, Juliana 
Mafeçoli, Jotta Syballena, Débora 
Germani, Danilo Cristófoli, Edson 
Mazoti, Arnaldo Carlixto, Jorge Bis-
choff, Jocelito Gasperin, Daniela 
Gums, Paula Bahia, Fábio Saul e 
Fernanda Feldmann

A partir dessa iniciativa, a Escola de Aplicação ampliará e 
valorizará ainda mais algumas práticas já adotadas, tais como: 
ensino personalizado, equidade (respeito às diferenças), 
valorização da bagagem de cada aluno, formação humana 
em busca de projetos de vida, metodologias ativas e 
colaborativas, experiências interculturais e interação com 
outras línguas. Entre as novidades estão novos ambientes 
de aprendizagem, avaliação diária e personalizada, além de 
aulas ministradas em inglês e espanhol. Recentemente, a 
Escola também fi rmou parceria com a Universidad La Salle, 
do México, a qual prevê oportunidades de intercâmbios para 
alunos e professores de ambas as instituições.

metodologias ativas e colaborativas são desenvolvidas num ambiente de aprendizagem

Iniciativa Uma Escola por Aluno 

apresenta, entre as novidades, aulas 

ministradas em inglês e espanhol

Queremos que nossos alunos questionem, 

analisem e posicionem-se criticamente no mundo, 

sendo capazes de reconhecer, expressar e gerir 

suas emoções, bem como liderar, empreender e 

aprender continuamente.

Lovani Volmer, diretora da Escola de Aplicação

A exposição Formandos 2017 Módulo I 

Artes Visuais, produzida pelos próprios 

estudantes, está disponível para 

visitação até o dia 23 de março, na 

Pinacoteca recebe mostra 
produzida por formandos 
de Artes Visuais

Pinacoteca da Feevale, no Câmpus I. 

A mostra apresenta alguns recortes 

dos trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCCs) dos acadêmicos que concluíram 

o bacharelado em Artes Visuais no 

primeiro e segundo semestres de 2017 

na Instituição. A visitação é gratuita e 

aberta à comunidade.

Exposição Formandos 2017 
Módulo I Artes Visuais

Local: Pinacoteca da Feevale, no 
Câmpus I 

Período: até 23 de março, de se-
gunda a sexta-feira, das 17h às 
21h30min

Visitação: gratuita, podendo ser 
agendados horários alternativos 
pelo e-mail pinacoteca@feevale.br

Coordenação da Pinacoteca da Fe-
evale: professora Alexandra Eckert 

Artistas: Anderson Zang, Amanda 
Becker, Esther Frattali, Flávio Pa-
checo, France Amaral, Francisco 
Spitzer, Henrique L. Nunes, Karine 
Oliveira, Oscar Ritzel, Rafael Jung, 
Teresinha Vicentini, Tom Ferrero e 
Victor Johan Kappel

Encontro com os artistas: dia 16 de 
março, às 20h, no Salão de Atos do 
Câmpus I

Obra Série 1, de Karine Oliveira

Segundo a diretora da Escola de Educação Básica 
Feevale – Escola de Aplicação, Lovani Volmer, é necessário 

Pinacoteca da Feevale, no Câmpus I. 

Escola também fi rmou parceria com a Universidad La Salle, 

pelo e-mail pinacoteca@feevale.br
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O ano de 2018 chegou e, com ele, novas caras no 
esporte universitário da Feevale. Nesta temporada, 
130 atletas representarão a Instituição em cinco 
modalidades coletivas: futebol (masculino), futsal 
(feminino e masculino), voleibol (feminino e mascu-
lino), basquetebol (masculino) e handebol (feminino 
e masculino).

Além desses estudantes, oito atletas defenderão a 
Universidade nas pistas e nas piscinas. O atletismo, 
que já contava com Guilherme Scolari e Lucas Ferraz, 
ganha o reforço de mais três esportistas: Lucas Ma-
teus Radtke, Tauan Cláudio Lyra e Thiago Strasburger 
Trierweiler. Já a natação permanecerá com Lucas 
Borcart e os irmãos Jéssica e Lucas Löser. Confi ra, 
ao lado, a fi cha técnica dos atletas individuais:

A parceria entre a Universidade Feevale e o 
Esporte Clube Novo Hamburgo (ECNH) foi 
renovada para a temporada 2018. O novo 
contrato contempla a inserção da marca 
nos uniformes do Anilado e nos backdrops 
de entrevista, além da instalação de 
painéis no Estádio do Vale e ações de 
merchandising nas dependências do 
clube. O Novo Hamburgo disputa, neste 
ano, o Campeonato Gaúcho, a Recopa 
Gaúcha, a Copa do Brasil e o Campeonato 
Brasileiro Série D.

Esporte universitário participa de sete 

modalidades nesta temporada

UNIVERSIDADE 
FEEVALE CONTA COM 
MAIS DE 130 ATLETAS

Parceria renovada

Lucas Mateus Radtke | 23 anos
Principais provas: 800m e 1.500m rasos; 
3km de rua

Thiago Strasburger Trierweiler | 17 anos
Principais provas: 110m e 400m com 
barreiras; 100m, 200m e 400m rasos

Lucas Ferraz Conceição | 24 anos
Principais provas: lançamento do 
dardo; lançamento de disco; 110m 
com barreiras

Lucas Gustavo Aliprandini Löser
24 anos
Principais provas: 200medley; 50m e 
100m peito

Tauan Cláudio Lyra | 18 anos
Principais provas: salto em distância; 
salto triplo; 100m com barreiras

Guilherme Scolari | 22 anos
Principais provas: 400m e 110m com 
barreiras; salto em altura

Lucas Borcart | 22 anos
Principais provas: 50m e 200m livre; 
50m costas; 50m peito; 100m e 50m 
borboleta

Jéssica Renata Aliprandini Löser
19 anos
Principais provas: 50m e 100m livre; 50m 
e 200m costas

A parceria é muito importante, pois a 
Universidade Feevale e o ECNH têm 
uma relação antiga e de muito peso na 
comunidade hamburguense. A nossa 
instituição prioriza essa proximidade 
com a sociedade e meios que tra-
balhem com o esporte e a cultura da 
cidade.

Inajara Vargas Ramos, reitora da 
Universidade Feevale

É uma temporada muito importante 
para o clube e a novidade é o retorno 
da marca da Feevale nos uniformes do 
ECNH. Sabemos que isso tem uma 
relevância não só para o Noia, mas 
também para a nossa região.

Juarez Radaelli, ex-presidente do 
Esporte Clube Novo Hamburgo

esporte
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GESTÃO SAÚDE

ARQUITETURA

Aproveite o semestre 
para se qualifi car!
Que tal atualizar e aperfeiçoar 
competências individuais 
e profi ssionais? Você pode 
aproveitar o semestre para 
participar dos cursos e even-
tos oferecidos pela Universi-
dade Feevale. Confi ra alguns 
deles:

EDUCAÇÃO ALIMENTAR NA 
INFÂNCIA: DA TEORIA À PRÁTICA
Data: 14 de abril
Inscrições: até 12 de abril

INTERPRETAÇÃO CLÍNICO-
-LABORATORIAL DE DOENÇAS 
INFECTOCONTAGIOSAS
Período: 26 e 27 de março
Inscrições: até 24 de março

TERAPIA COGNITIVO-
-COMPORTAMENTAL NOS 
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
Período: de 13 a 20 de abril
Inscrições: até 11 de abril

PRÁTICA DE PROJETO E EXECUÇÃO
DE MOBILIÁRIO PARA INTERIORES
Período: de 20 de março a 10 de maio
Inscrições: até 18 de março

INFORMÁTICA
TESTE DE SOFTWARE: TÉCNICAS E 
MÉTODOS
Período: de 10 de março a 28 de abril
Inscrições: até 8 de março

PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO E 
ATENDIMENTO
Período: de 6 a 8 de março
Inscrições: até 4 de março

FERRAMENTAS DE COACHING PARA 
A MELHORIA DO DESEMPENHO DA 
EQUIPE
Período: de 5 a 26 de março
Inscrições: até 3 de março

GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
REMUNERAÇÃO FIXA
Período: 13 e 14 de março
Inscrições: até 11 de março

WORKSHOP DE FORMAÇÃO EM 
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS
Período: 23 e 24 de março
Inscrições: até 21 de março

FINANCIAMENTO COLETIVO: VAMOS 
FAZER UM CROWDFUNDING?
Período: de 10 a 24 de março
Inscrições: até 8 de março

CRIPTOMOEDAS E O FUTURO DAS 
TRANSAÇÕES E DO DINHEIRO: 
BLOCKCHAIN E BITCOIN
Período: de 10 a 24 de março
Inscrições: até 8 de março

www.feevale.br/cursoseeventos

EVENTOS •••••••••••••

CROQUIS - II SIMPÓSIO NACIONAL DE 
DESENHO CRIATIVO NO ENSINO DE PROJETO
16 e 17 de abril 

TRAME - TRABALHO E MERCADO
23 a 26 de abril

3º FÓRUM DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
4 e 5 de maio

IV ENCONTRO USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS
8 e 9 de maio

VI SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM
17 a 19 de maio

XII CONGRESSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO
24 a 26 de maio

IV SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
7 e 8 de junho

III SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ESTÉTICA 
E COSMÉTICA
11 e 12 de junho

JORNADA DE ATENDIMENTO BÁSICO A 
PARADA CARDÍACA
15 e 16 de junho

www.feevale.br/cursoseeventos
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Paralamas do Sucesso – Sinais do sim
10 de março, sábado, às 21h

Concerto da Orquestra Sinfônica da UCS, com participação da 
Orquestra Sinfônica da Universidade do Norte de Iowa (EUA)
18 de março, domingo, às 19h

Afonso Padilha - Espalhando a palavra
25 de março, domingo, às 20h

Humberto Gessinger - Desde aquele dia - 30 anos
A revolta dos dândis
6 de abril, sexta-feira, às 21h

Meu passado não me condena, com Fernanda Souza
7 de abril, sábado, às 21h

Abba Mamma Mia – The Tribute Show
8 de abril, domingo, às 20h

Cante pela vida – Show benefi cente
10 de abril, terça-feira, às 20h

Envelhescência – Documentário com sessão comentada
18 de abril, quarta-feira, às 19h

CONFIRA AS PRÓXIMAS ATRAÇÕES:

www.teatrofeevale.com.br
(51) 3271-1208+ www.teatrofeevale.com.br
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