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FECHAMEN  AUTORIZADO.
PODE SER ABERTO

TO
 PELA ECT.

Nº 107 / 2017

Direitos humanos: projeto 

social auxilia migrantes 

e refugiados em 

Novo Hamburgo /10 e 11



2 loginJF

Publicação da Universidade Feevale, mantida pela Associação Pró-Ensino Superior em 
Novo Hamburgo (Aspeur). A Instituição é filiada ao Consórcio das Universidades Comuni-
tárias Gaúchas (Comung) e à Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc). 
 
Presidente da Aspeur - Luiz Ricardo Bohrer 
Reitora - Inajara Vargas Ramos 
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão - João Alcione S. Figueiredo
Pró-reitor de Inovação - Cleber Cristiano Prodanov
Pró-reitora de Ensino - Cristina Ennes da Silva
Diretora do Inst. de Ciências Sociais Aplicadas - Angelita Renck Gerhardt 
Diretor do Inst. de Ciências da Saúde - Cesar Augusto Teixeira
Diretor do Inst. de Ciências Exatas e Tecnológicas - Luis André Ribas Werlang
Diretora do Inst. de Ciências Humanas, Letras e Artes - Moana Meinhardt
Diretora de Assuntos Comunitários e Culturais - Gladis Luisa Baptista
Diretora de Relações Internacionais - Paula Casari Cundari 

Diretora da Escola de Educação Básica Feevale - Escola de Aplicação - Lovani Volmer 
Gerente de Marketing - Joelma Rejane Maino

Assessoria de Imprensa Feevale 
Jornalista responsável - Solange Corrêa - Mtb 8332 
Reportagem e redação -  Jauri Vieira Belmonte, Nadine Laís Funck,Sabrina Gisele Becker - 
Mtb13261, Solange Corrêa e Valdirene Kerschner - Mtb 16526
Fotos - Ana Felícia Knevitz e acervo Feevale
Diagramação - Adriana Christ Kuczynski

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.

• Câmpus I - Av. Dr. Maurício Cardoso, 510. Bairro Hamburgo 
Velho, Novo Hamburgo - RS. CEP: 93510-235
• Câmpus II - ERS-239, 2755. Novo Hamburgo - RS. CEP: 93525-075
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CONFIRA AS EDIÇÕES ANTERIORES

Na edição 
on-line do 
Jornal da 

Feevale você encon-
tra vídeos, fotografias 
e algumas reporta-
gens em inglês e 
espanhol. Além 
disso, sempre que 
algum texto estiver 
grifado em amarelo, 
você poderá acessar 
mais informações em 
sites específicos.

Acesse esta e outras 
edições em:

www.feevale.br/jornalfeevale

gabryllo rubiabreyer

instagram.com/feevale

@Feevale twitter.com/feevale

Hiago Neuberger

CUE International Rodrigo Giacomet

@hiagonp

@CUE_Intl @RodrigoGiacomet

É lindo demais! 
Sunset @Feevale

Cue students invited by partner 
@Feevale to their #research 
event Inovamundi. #Brazil #yeg 
#innovation

Baita matéria no JORNAL 
NACIONAL com destaque 
para a @Feevale! Parabéns! 
Sim, temos boas notícias!

facebook.com/feevaleFeevale

688234

linkedin.com/company/feevale

Hoje é dia de 
#VestibularFeevale

Não podíamos deixar de 
registrar esse momento

O Jornal da Feevale está de cara nova!

Redes sociais, engajamento, compartilhamento, interface intera-

tiva e muita informação. Se é disso que se vive atualmente, o 

Jornal da Feevale não poderia ficar para trás: a edição 107 chega 

com uma diagramação mais colorida, com ícones de rápida 

identificação, e aposta na interatividade do impresso com o 

digital. Fique atento aos ícones da versão on-line. Pode ser que a 

próxima novidade esteja a um clique

Principais mudanças:

- utilização de cores para relacionar conteúdos

- flexibilidade de colunas para uma melhor divisão de informações

- layout com maior utilização do espaço, com diagramação justificada

- referência dos elementos com as redes sociais e tendências de interface

- ícones de interatividade mais relacionados com a linguagem web

 

http://www.twitter.com/Feevale
http://www.facebook.com/Feevale
http://www.instagram.com/Feevale
http://www.youtube.com/TVFeevale


INOVAMUNDI 
RECEBE 
INSCRIÇÕES
Neste ano, programa divulgará 

resultados de pesquisa científica 

e ações extensionistas nas 

instituições de ensino

De 16 a 21 de outubro, a Universidade Feevale 
realiza o Inovamundi 2017, um evento para so-
cializar, à comunidade, os resultados de pesqui-
sas científicas e de projetos sociais realizados 
em instituições de ensino no Brasil e no Exterior. 
Neste ano, além da Feira de Iniciação à Pesqui-
sa (FIP), da Feira de Iniciação Científica (FIC) e 
do Seminário de Pós-graduação (SPG), o pro-
grama contará com o Salão de Extensão (SE). 
As inscrições para a FIC, o SPG e o SE podem 
ser feitas até o dia 14 de agosto, pelo site www.
feevale.br/inovamundi.
 

SAIBA MAIS SOBRE CADA UM DOS EVENTOS:

- Feira de Iniciação Científica (FIC): direcionado 
a estudantes de graduação e graduados que 
desenvolvem atividades de iniciação à pes-
quisa, possibilita a socialização dos avanços 
do conhecimento originados dessas atividades. 
É um evento que incentiva a apresentação das 
inovações científicas e tecnológicas nas mais 
diversas áreas do conhecimento.
 
- Seminário de Pós-graduação (SPG): voltado a 
estudantes e formados na pós-graduação, é 
uma atividade de estímulo à produção e à so-
cialização do conhecimento entre acadêmicos 
e professores desse nível de ensino, consid-
erando, também, sua relação com a comuni-
dade. Dessa forma, fortalece-se a cultura da 
criatividade e da inovação, bem como a es-
pecialização acadêmica, além de consolidar a 
realização de estudos avançados pelos alunos.
 
- Salão de Extensão (SE): tem como público-alvo 
acadêmicos de graduação que desenvolvem 
atividades relacionadas à extensão. O evento 
representa um importante momento para a di-
vulgação de resultados e ações decorrentes das 
práticas extensionistas realizadas pela Feevale 
e demais instituições de ensino superior.

- Feira de Iniciação à Pesquisa (FIP): destinada a 
alunos e professores da Educação Básica, pos-
sibilita a socialização dos avanços do conheci-
mento originados em atividades de pesquisa 
nas mais diversas disciplinas que integram a 
sua matriz curricular. As inscrições para o evento 
poderão ser feitas de 1º a 22 de setembro.

Inscrições FIC, SE e SPG: até 14 de agosto
Inscrições FIP: 1º a 22 de setembro
www.feevale.br/inovamundi

+

Mais informações 
podem ser 

www.escolafeevale.com.br
(51) 3586-8822, ramal 7112

+

+

DROPS EM 
PORTO ALEGRE
Uma parceria entre a Universidade Feevale e 
a empresa EXS Eletrodomésticos está pos-
sibilitando a realização, em Porto Alegre, de 
atividades do projeto Drops. O objetivo é aliar 
conhecimento a uma experiência diferenciada, 
de forma que ministrantes com expertise pos-

08/08 – Massas frescas e molhos com harmonização de vinhos
05/09 – Relacionamento no século XXI: da liquidez ao desejo de conexão
10/10 – Biomimicry Thinking: inovação inspirada pela natureza
07/11 – Burger e cerveja
05/12 – Food design

sam abordar, em um ambiente inovador e 
tecnológico, temas nas áreas de gastrono-
mia, arquitetura, design e comunicação.  

Na capital gaúcha, os eventos acontecem 
sempre às 19h, no Studio EXS (Av. Ber-
lim, 400, loja 01, Bairro São Geraldo). As 
ins-crições para os próximos workshops 
estão abertas e podem ser realizadas em 
www.feevale.br/drops. Confira as datas: 

A Plano 1 Consultoria Junior da Universidade Feevale está com inscrições 
abertas para a seleção de novos consultores. Os candidatos devem es-
tar cursando graduação ou pós-graduação em Administração/Gestão ou 
áreas afins e ter disponibilidade de três horas semanais para as ativi-
dades. A vaga é não remunerada e os participantes recebem certificação 
para horas complementares, além de experiência e formação.

PLANO 1 SELECIONA NOVOS CONSULTORES

obtidas na sala 209 
do prédio Amarelo, no 
Câmpus II, pelo telefone 
(51) 3586-8841 
ou pelo e-mail 
plano1@feevale.br

A Escola de Educação Básica 
Feevale – Escola de Aplicação re-
aliza, até 6 de dezembro, oficinas 
noturnas direcionadas a crianças 
entre 4 e 11 anos. As atividades 
recreativas, que acontecerão 
nas quartas-feiras, das 19h às 
22h30min, são voltadas a alunos 
da Escola de Aplicação e a filhos 
de acadêmicos e de funcionários 
da Feevale.

Feevale Kids

 

http://www.feevale.br/inovamundi
http://www.feevale.br/inovamundi
http://www.feevale.br/inovamundi
http://www.feevale.br/dropsdegastronomia
mailto:plano1@feevale.br
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7º Prêmio Instituto 3M para 
Estudantes Universitários
Tema: o prêmio visa reconhecer e apoiar 
tecnicamente a implementação de um projeto 
com foco na tecnologia social, estimulando o 
desenvolvimento tecnológico e a busca por 
soluções às problemáticas da sociedade.

Prêmio: o projeto vencedor receberá apoio téc-
nico e financeiro, durante um ano, no valor total 
de até R$ 50 mil, destinados à implementação 
da proposta. 

Prazo: 14 de agosto

www.3minovacao.com.br

Prêmio Universitário Aberje
Tema: o concurso tem como temática O custo 
da água e o real valor deste recurso para a so-
ciedade. A resolução do case proposto deverá 
ser feita por grupos compostos por, no mínimo, 
dois integrantes e, no máximo, cinco. 

Prêmio: a equipe vencedora receberá R$ 10 
mil. A segunda colocada será agraciada com 
R$ 5 mil e a terceira com R$ 3 mil.

Prazo: 16 de agosto

www.aberje.com.br

4º Prêmio José Lutzenberger de 
Jornalismo Ambiental
Tema: aplicação de novos empreendimentos e 
projetos na área de saneamento ambiental.

Prêmio: ao autor (jornalista profissional) do 
trabalho classificado em 1º lugar, em cada ca-
tegoria, será conferido o prêmio de R$ 5 mil e 
um troféu; o classificado em 2º lugar, em cada 
categoria, receberá R$ 2,5 mil e um troféu; ao 
classificado em 3º, 4º e 5º lugares caberá um 
certificado de menção honrosa. Os estudantes 
que tiverem seus trabalhos escolhidos ga-
nharão R$ 1 mil (1º lugar), R$ 500,00 (2º lugar) 
e certificado de menção honrosa (3º lugar).

Prazo: 31 de agosto

www.premiojornalismoambiental.com.br

CONCURSOS

• Hosomaki: enrolado em formato 

fino, com recheio único, que pode ser 

kani, tamago (ovo), shake (salmão), 

skin (pele de salmão grelhada), 

kappamaki (pepino), tekkamaki 

(atum) e philadelphia (salmão e 

cream cheese), entre outros.

• Uramaki: enrolado de forma 

invertida, com o arroz para o lado 

de fora, normalmente salpicado com 

gergelim. 

• Nigiri: arroz moldado à mão, com o 

recheio colocado sobre ele.

BLOG

Criei o blog com o intuito de 

abordar diversos assuntos, 

como filmes, músicas, séries 

e leitura. Também utilizo esse 

espaço para contar curiosi-

dades com relação aos livros 

que já escrevi sobre ficção 

e aventura.

www.controversios.blogspot.com

FILME

Apesar de ser um filme feito há 20 

anos, ele traz ideias bem contem-

porâneas e debatidas hoje, como a 

vaidade, o ego e a religião. Também 

recomendo esse filme pelo fato de que 

ele nos faz refletir sobre o tabu que as 

religiões podem criar, aprisionando ou 

libertando as pessoas.

Advogado do Diabo
(Taylor Hackford, 1997)

Por meio de uma sátira da Revolução Russa, 

a obra conta a história de animais de uma 

fazenda que estavam insatisfeitos com o seu 

dono (Sr. Jones), pela forma como eram trata-

dos, e o expulsam da fazenda. Ao tomarem 

posse, os porcos são considerados os animais 

mais inteligentes da granja, mas passam a ter 

um comportamento ditador, gerando revolta 

nos outros animais. 

Revolução dos Bichos
(George Orwell, 1945)

LIVRO

Tiarles Bauermann, 
graduado em 

 Direito

Caroline Waschburger, 
acadêmica de 

Jornalismo

Franciele Gonçalves 
da Rosa, acadêmica 

de Enfermagem

• Futomaki: enrolado em formato de 

rolo grosso, é composto pela combi-

nação de vários recheios.

• Temaki: na forma de cone, foi cria-

do pela nobreza japonesa para que 

os convidados preparassem seus 

próprios sushis com as mãos. Depois 

o hábito se espalhou, tendo se

popularizado. Os recheios do temaki 

podem ser variados e um de seus 

maiores segredos é saboreá-lo 

imediatamente após o preparo, pois 

a alga que envolve o cone ainda 

estará crocante.

TIPOS DE SUSHI

Jiro Shimoda, graduado em Gastronomia pela 

Universidade Feevale, ministrou, em Porto 

Alegre, o workshop Sushi: técnicas e artima-

nhas para o clássico japonês. Na ativi-

dade, ele demonstrou como o 

sushi pode ser simples 

e, ao mesmo tempo, 

rico em sabor, aroma e 

textura. Confira 

os principais 

tipos de 

sushi, se-

gundo ele:

http://www.3minovacao.com.br
http://www.aberje.com.br
http://www.premiojornalismoambiental.com.br
http://www.controversios.blogspot.com
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Chef de cozinha natural falará, no Teatro 

Feevale, sobre hábitos conscientes

e qualidade de vida 

Bela Gil participa da 
primeira edição do 
projeto Conexões 
para o Futuro

ESPAÇO ARTE UM APRESENTA DUAS EXPOSIÇÕES

A forma como você consome alimentos é determinante 
para uma vida mais feliz e saudável. De que forma você 
está colaborando para a sua qualidade de vida e de sua 

Partimos do princípio de que planejar o futuro é agir no momento atual. Assim, queremos propor atividades dinâmicas e interativas, 

que fomentem discussões sobre o desenvolvimento pessoal e profissional, meio ambiente e cultura, entre outros temas que pos-

sibilitem o compartilhamento de diferentes visões e perspectivas, somando conhecimentos e multiplicando possibilidades.

Gladis Luisa Baptista, diretora de Assuntos Comunitários e Culturais da Universidade Feevale
www.teatrofeevale.com.br+

família? Quais atitudes precisamos tomar para que 
possamos, efetivamente, transformar nosso mun-
do, nossa realidade e nosso futuro? Essas e outras 
questões serão abordadas a partir das 18h do dia 
19 de agosto, no Teatro Feevale,  pela chef de co-
zinha natural Bela Gil, que fará a palestra Mudando 
o mundo através da alimentação. Além disso, ela 
ministrará uma oficina, limitada a 50 participantes, 
em que serão preparados três pratos especiais.

Essa é primeira atividade do projeto Conexões para 
o Futuro, desenvolvido pela Universidade Feevale 
e pela Opus Promoções. A iniciativa consiste em 
encontros, palestras e workshops com diversos 
convidados, que abordarão assuntos relevantes na 
atualidade.
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Experiências escultóricas

Manifeste-se

O anexo da Pinacoteca da Feevale, localizado no hall de 
entrada do Salão de Atos do Câmpus I, segue, até 16 
de agosto, com a segunda edição da mostra Experiên-
cias escultóricas. A exibição conta com trabalhos em 
escultura feitos por acadêmicos da turma de Escultura 
II – 2017/01 do curso de Artes Visuais, sob orientação 
da professora Alexandra Eckert. O encontro com os ar-
tistas acontecerá no dia 9 de agosto, às 20h30min, e a 
visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30min 
às 22h.

ARTISTAS
Alexandro Alves, Alini Borges, Ana Carolinne 
Rangel, Bruna da Silva de Lima, Cássia Silveira, 
Cristiane Fátima Lawall, Deise Kirchner, Eduardo 
Lopes, Elisandra Rosa, Felipe Welter da Rosa, 
Hélio Rubens Metz de Souza, Joana Knorst Sch-
neider, Juliete Oliveira Bonkevich, Martina Berger, 
Matheus Carvalho, Patrícia Jaqueline Kaufmann, 
Priscila Vieira, Renata Duprat e Tiago Greff.

A partir de 29 de agosto, o espaço recebe a IV Mostra Cultural 
Manifeste-se, organizada pelos acadêmicos do Programa de Pós- 
-graduação em Processos e Manifestações Culturais, com apoio 
dos estudantes do Programa de Pós-graduação em Diversidade 
Cultural e Inclusão Social e do mestrado em Indústria Criativa.  O 
objetivo é instigar o diálogo, a troca de experiências e o encontro 
entre diferentes produtores, estudiosos e entusiastas da cultura 
no Vale do Sinos. O encontro com os artistas será no dia 29 de 
agosto, às 19h. A visitação ocorrerá de 29 de agosto a 21 de se-
tembro, das 8h30min às 22h. Visitas podem ser agendadas pelo 
telefone (51) 3584-7148 ou pelo e-mail pinacoteca@feevale.br.

ARTISTAS
Alexandra Eckert - Série Histórias Pequenas: 
de(s) encontros cerâmicos
Bibiana Silveira Nunes - As guardiãs de Ibara-
ma, Paisagens do rural e Retratos do rural
Eliane D’Avila dos Santos - Eu os outros: en-
contros de alteridade
Jander Fernandes Martins e Vitória Duarte 
Wingert - Clicks da diversidade cultural latino- 
-americana
Joel Bruno Reichert - O brincar

PROFESSORA 
ALEXANDRA ECKERT 

EM MOSTRA INDIVIDUAL

A coordenadora da Pinacoteca 
da Feevale, professora Alexandra 
Eckert, realiza exposição indivi-
dual Reminiscências, afetividades 
e outras delicadezas na Casa das 
Artes Villa Mimosa, em Canoas. A 
mostra conta com obras da série 
Histórias pequenas, produções 
que incluem diários gráficos, livros 
de artista, postais, caixas e vidros 
de botica, latas de metal e lenços, 
entre outros, objetos que remetem 
a lembranças familiares e heranças 
afetivas da artista. 

Local: Casa das Artes Villa 

Mimosa (Av. Guilherme Schell, +
6270, Centro, Canoas)

Visitação: gratuita, até 3 de setembro, 

de terça a sexta-feira, das 9h às 18h 

e, aos sábados e domingos, das 14h 

às 19h

Realização: Prefeitura Municipal de 

Canoas e Secretaria Municipal da 

Cultura e do Turismo

Obra da série Histórias Pequenas
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Obra de Martina Berger

http://www.teatrofeevale.com.br
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Egressos de Pedagogia e

Ciências Biológicas falam

de suas rotinas de trabalho

DA TEORIA À 
PRÁTICA

O amor pela profissão é um dos principais 
fatores de motivação para Bibiana João 
de Deus, graduada em Pedagogia pela 

Universidade Feevale. Com 15 anos de dedicação 
à carreira, Bibiana é coordenadora pedagógica da 
Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental e do Turno Integral do Colégio Marista 
Pio XII, em Novo Hamburgo, e acredita que passar 
por todas as etapas da profissão é essencial para 
adquirir experiência para o futuro.

Já Ismael Evandro Petry se formou há apenas 
um ano em Ciências Biológicas na Instituição e já 
atua como chefe do Departamento de Meio Ambi-
ente da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor. Ele 
fiscaliza e licencia atividades ou empreendimen-
tos utilizadores de recursos ambientais – efetivos, 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental –, além de consci-
entizar a população e criar políticas públicas para 
o meio ambiente. 

Confira a reportagem completa 
no programa Profissão X, 
da TV Feevale.

“Me interesso pelo meio ambiente, 
em poder ir a campo e fazer pesqui-
sas. Gosto muito dessa interação, 
de não ficar apenas dentro de uma 
sala. Acredito que aqueles que pre-
tendem ingressar no curso precisam 
ter prazer em trabalhar com a na-
tureza, com animais e plantas. Essa 
relação é o principal de tudo.” Isma-
el Evandro Petry, graduado em Ciências 

Biológicas

"Para que a educação tenha um efeito além dos muros é 
preciso muita dedicação. É inexplicável o reconhecimento 
que recebemos das pessoas que nos veem como alguém 
que foi importante na sua trajetória de vida. É claro que 
pode não ser um retorno imediato, mas se queremos e 
acreditamos, chegamos lá." Bibiana João de Deus, graduada 

em Pedagogia
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Crianças da EMEF Eugênio Nelson 

Ritzel receberam as primeiras 100 

unidades do Calçado que Cresce

FEEVALE E AREZZO&CO 
UNEM FORÇAS EM 
PROJETO ESPECIAL 
DE CALÇADO

O projeto Calçado que Cresce, iniciativa da Univer-
sidade Feevale e da Arezzo&Co, teve sua primeira 
etapa concluída no mês de julho. As primeiras 100 
unidades dos calçados, produzidos por acadêmicos 
da Universidade e por colaboradores da empresa 
calçadista, foram entregues a alunos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Eugênio Nelson 

Ritzel, de Novo Hamburgo. A atividade integra as 
disciplinas Projeto de Fábrica e Gestão da Produção 
Aplicada, dos cursos de Engenharia de Produção e 
Gestão da Produção Industrial e teve a proposta de 
desenvolver um calçado sustentável que se adapta a 
três numerações diferentes, a fim de acompanhar o 
crescimento de quem for utilizá-lo.

O projeto é resultado da criatividade e da busca 
por inovação, típicas do ambiente acadêmico. No 
início do primeiro semestre de 2017, os estudantes 
receberam um grande desafio: criar um produto, es-
truturar a planta fabril e os processos produtivos e 
concretizar o estudo por meio da produção de pares 
desse calçado. Orientados pelos professores Felipe 
Menezes e Ariel Peixoto Possebon, os acadêmicos 
trabalharam sob os princípios das metodologias ati-
vas, em que o estudante é o agente da sua própria 
aprendizagem. Assim, eles aprenderam sobre o 
produto escolhido, o processo de fabricação, os 
custos, a matéria-prima e mão de obra utilizadas, 
o layout da fábrica e o tempo de fabricação, entre 
outros aspectos da produção de um artigo viável 
comercialmente. As aulas aconteceram de forma 
multidisciplinar, agregando as duas disciplinas e a 
de Engenharia Econômica de Avaliações, integrante 

dos currículos dos cursos da área de Engenharia e 
ministrada pelo professor Fábio Piran.
 
Para a operacionalização da iniciativa, a Arezzo&Co 
disponibilizou as instalações de sua sede, em Cam-
po Bom, que acabou se tornando o local de estudos 
do grupo. O modelo escolhido também surpreende, 
pois é um calçado construído de tal forma que se 
adapta a três numerações diferentes.  A seleção dos 
contemplados com os calçados foi feita pela própria 
equipe diretiva da escola, levando em conta a ne-
cessidade dos alunos. 

A parceria conta, também, com a participação do 
professor Luiz Carlos Robinson, líder do projeto de 
pesquisa Desenvolvimento de novos materiais com 
a reciclagem de resíduos industriais. Resíduos ter-
moplásticos e têxteis da produção calçadista da 
Arezzo&Co foram utilizados para a fabricação do 
solado do calçado.

Sabemos que muitas crianças desta escola só 

têm um par de sapatos para usar e, no período 

de inverno e chuvas rigorosas, alguns chegam 

a faltar aula por não ter como aquecer os pés. 

Acreditamos que compartilhar o resultado desse 

desafio cumprido por nossos alunos é uma ótima 

maneira de reforçar os valores da Universidade. 

Além disso, receber um abraço dessas crianças e 

ver a felicidade nos olhos delas por ganharem os 

calçados que produzimos é muito gratificante e 

só reforça nossa vontade de continuar com esse 

projeto nos próximos semestres.

Felipe Menezes, coordenador do curso de 

Engenharia de Produção

A construção desse modelo possibilita que uma cri-

ança que calce numeração 32, 33 ou 34 possa usá-lo 

com conforto. Isso acontece devido ao sistema de 

tiras ajustáveis no cabedal do produto. O protótipo 

sinaliza um caminho promissor. O modelo também foi 

construído na numeração 29, 30 e 31. Temos a felici-

dade de ter essa parceria com a Feevale, integrando 

forças entre empresa privada e universidade. Assim, 

o conhecimento acadêmico é levado para dentro 

da empresa e a expertise empresarial é levada para 

dentro da universidade. Especialmente neste projeto, 

o enfoque social foi o que se destacou, pois fazer 

algo em prol do outro é nossa maior satisfação.

Cisso Klaus, diretor Industrial e de Sustentabilidade 

da Arezzo&Co

Estamos inseridos em uma realidade onde temos 

alunos que não vêm para a escola por não terem 

um par de calçados. Por isso, apontamos aqueles 

com maior necessidade para, neste momento, 

receberem essa doação que, para nós, é algo 

gratificante.

Denira Liesenfeld, diretora da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Eugênio Nelson Ritzel
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FEIRA DE 
INTERCÂMBIO

Estudante realiza 
doutorado sanduíche 
no CanadáA VII Feira de Intercâmbio acontecerá 

no dia 15 de agosto, na Escola de 
Educação Básica Feevale – Escola 
de Aplicação (das 8h às 11h30min) e 
no Câmpus II da Instituição (das 18h 
às 21h). Para participar do evento, 

A doutoranda do Programa de Pós-graduação 
em Qualidade Ambiental da Universidade 
Feevale, Vanessa Theis, foi contemplada com 
a bolsa de estudos Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), para fazer doutorado sanduíche 
no Canadá. Vanessa está na Université du 
Québec, na cidade de Trois-Rivières, e ficará 
no país por seis meses para aprimorar seu 
conhecimento em francês e aperfeiçoar sua 
pesquisa, intitulada A concepção do modelo 
de análise da TI Verde.

que tem por objetivo o compartilha-
mento de experiências e informações 
com quem busca realizar um inter-
câmbio, os interessados devem reti-
rar o convite da palestra de seu inte-
resse, limitado a 40 vagas, no setor 
de Intercâmbio da Instituição (sala 
402 do prédio Lilás, no Câmpus II).

www.feevale.br/ intercambio
(51) 3586-8829+

Feevale recebe finlandeses...
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Feevale receberá, em outubro, re-
presentantes da Häme University of Apllied Sciences (Hamk), da Finlândia. O reitor 
Pertti Puusaari, o vice-reitor Janne Salminen e a diretora de relações internacionais 
da Instituição, Marja Räikkönen, estarão na Feevale para tratar sobre atividades 
conjuntas na educação e na pesquisa. Empresários finlandeses também estarão 
presentes para promover a internacionalização de pequenas e médias empresas.

... e colombianas
A professora Paula Andrea Rodríguez Marín, doutoranda da Universidad Na-
cional de Colômbia (UNAL), está na Feevale para pesquisar e trabalhar no grupo 
de Computação Aplicada. O objetivo de seus estudos na Instituição é integrar as 
pesquisas nas áreas de Tecnologia, Educação e Saúde e contribuir no desen-
volvimento do projeto Health Simulator, no que se refere a Sistemas de Reco-
mendações, sendo essa a temática de sua tese de doutorado. Em julho, a Fee-
vale também recebeu a professora e doutoranda da universidade colombiana 
Valentina Tabares Morales, que pesquisou e trabalhou no grupo de Informática 
na Educação, onde desenvolveu temas relacionados a recursos digitais educa-
tivos acessíveis e adaptativos.

Vanessa Theis

Viagens de estudos

Chile - Estão abertas, até 25 de agosto, as inscrições para participar da 
Viagem Acadêmica à Universidad Finis Terrae. A viagem de estudos, que é 
aberta à comunidade e estudantes de Direito e História, proporcionará co-
nhecimentos da cultura jurídica chilena. A atividade será acompanhada pelo 
professor do curso de Direito Renato da Silva Selayaram.

Argentina - A Feevale também realizará, de 29 de setembro a 4 de outubro, 
uma viagem de estudos a Buenos Aires. As inscrições para a atividade, que será 
acompanhada pelo professor Marcelo Paveck Ayub, estão abertas até 25 de 
agosto.

Intercâmbios da Escola de Aplicação - Este ano, a Escola de Educação 
Básica Feevale – Escola de Aplicação oferece aos alunos intercâmbios para 
dois países. México e Canadá são os destinos disponíveis para os estudantes, 
que embarcarão no dia 28 de outubro e passarão duas semanas estudando o 
idioma de sua escolha. O Colegio La Salle León, em Léon, México, receberá os 
estudantes de língua espanhola. Quem preferir o intensivo em inglês tem como 
opção a escola de idiomas Quest Language Studies, em Toronto, no Canadá. 
O retorno dos estudantes será no dia 13 de novembro. Os intercâmbios acon-
tecem em parceria com a agência World Study.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Intercâmbio de 
graduação emissivo
Essa modalidade de intercâmbio, 
que está com inscrições abertas até 
20 de agosto, oferece ao acadêmi-
co a oportunidade de estudar um 
semestre de seu curso em uma 
universidade do exterior conveniada 
à Feevale, aproveitando os créditos 
das disciplinas cursadas ao retornar 
ao Brasil. O intercâmbio destina-se 
a estudantes de graduação regular-
mente matriculados na Instituição. 

Intensivo de inglês nos 
Estados Unidos
Estão abertas, até 15 de setembro, 
as inscrições para o intensivo de 
inglês Enjoy English Summer Vaca-
tions! O curso, aberto à comuni-
dade, tem o intuito de aprimorar os 
conhecimentos em língua inglesa, 
além de possibilitar aos partici-
pantes a visita a novos lugares e 
diferentes culturas. A atividade, 
acompanhada pela professora do 
curso de Letras Valeria Zanetti Ney, 
acontecerá de 3 a 17 de fevereiro 
de 2018.

Doutorandas da Colômbia foram recepcionadas pela equipe da DRI

http://www.feevale.br/intercambio
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Programa fomenta 

a criação de novos 

negócios na região

Inovação 
em doses 
homeopáticas

Criado pela Pró-reitoria de Inovação 
(Proin) em 2016, o programa Pílulas 
de Inovação se propõe a impactar os 
conceitos pessoais de empreender e 
os desafios atuais de transformação de 
ideias em negóciosinovadores. Por meio 
dele, a Universidade Feevale e o Fee-
vale Techpark oferecem cursos gratui-
tos, voltados para a qualificação em em-
preendedorismo e inovação. Somente 
no ano passado, foram realizados 65 

cursos e eventos e 28 visitas técnicas, 
com público de 2.266 participantes. 

Em 2017, as atividades já foram retoma-
das e, somente em agosto, serão ofer-
tados 10 cursos. Um deles é o Quanto 
vale sua startup, a ser ministrado nos 
dias 23 e 24 de agosto, pelo empresário 
Alexandre Peteffi, ex-gestor executivo do 
Fee-vale Techpark. O curso contará com 
a parceria do novo espaço de coworking 

Programação e mais infor-
mações sobre os cursos: 
www.feevaletechpark.com.br

do Parque, o Techlab, e apresentará os 
principais fatores que afetam a atribuição 
de valor a uma empresa e as diversas 
metodologias de valuation utilizadas para 
empresas de setores tradicionais e de 
base tecnológica e startups.

Os trabalhos do Grupo de Investidores Par-
ceiros no Feevale Techpark não param. Em 
julho, cerca de 200 startups – gaúchas e 

de outros Estados – se inscreveram para participar 
do programa de aceleração, uma parceria entre o 
parque tecnológico da Universidade Feevale e a 
aceleradora de empresas Ventiur. Dessas, 24 foram 
selecionadas para o Warmup, processo de pré-ace-
leração realizado em quatro encontros, nos quais 
foram desenvolvidos workshops e dinâmicas que 
abordaram temas como perfil empreendedor, mar-
keting, vendas, financeiro e jurídico, entre outros. No 
dia 19 de agosto acontecerá o Pitch Day, em que as 
startups se apresentarão para uma banca avaliadora 
e de onde sairão as integrantes do programa de 
aceleração, que tem início previsto para setembro.

A iniciativa prevê investimentos entre R$ 80 mil e 
R$ 200 mil nas propostas de negócios seleciona-
das, em que essas poderão usufruir dos espaços e 
laboratórios do Feevale Techpark e da Universidade 
Feevale. O programa se propõe a unir competên-
cias e estimular o fortalecimento do ecossistema 
de empreendedorismo inovador da região. Entre 
as startups selecionadas para o Warmup, quatro já 
possuem vínculo com o Feevale Techpark: WBio, 
F5.6 Digital, Mespper e Marina Tecnologia. Outras 
12 não possuem ligação com o Parque: Alu, Nasc, 
Eirene, Central de Orçamentos (CDO), Connect 

Programa de aceleração do Grupo 

de Investidores Parceiros no Feevale 

Techpark define startups que 

receberão investimentos

APOSTANDO EM 
IDEIAS, ACELERANDO 
NEGÓCIOS

Twoze, Deeper, FatFighter, Pix Mídia, Husky, PetBoss 
Club, Allexo e Criativando. Além disso, oito empre-
sas que participarão do programa de aceleração 
do Feevale Techpark são de fora do Rio Grande do 

Todos que estão participando do programa de 

aceleração querem empreender, têm garra, resi-

liência, atitude e persistência. Querem aprender a 

nadar antes de construir o barco, ou seja, estudar 

seu mercado antes de desenvolver uma solução. E 

nós procuramos essas pessoas – que tenham esse 

espírito e proponham soluções inovadoras – para 

transformar suas ideias em negócios altamente 

rentáveis.

Sandro Cortesia, diretor executivo da Ventiur

Esse é um passo importante para o fortalecimento do 

ecossistema de inovação na região e, apesar de ser-

mos apenas um elo entre os investidores e as start-

ups, para nós, do Feevale Techpark, é imprescindível 

fomentar essa nova cultura de investimento. Além de 

ser um aprendizado para o próprio investidor, pos-

sibilita o crescimento de empresas inovadoras que 

irão fortalecer o desenvolvimento da região.

Daniela Eckert, gestora executiva do 

Feevale Techpark

Sul: Julius, Cobre Fácil e Mobictor Health System, de 
São Paulo; Pedidos Pro, Doctor Talk e Fancy Jobs, 
do Paraná; FazGame, do Rio de Janeiro; e GetJus, 
de Goiás.

Warmup: processo de pré-aceleração foi realizado em quatro encontros

http://www.feevaletechpark.com.br
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A adaptação a uma nação que não 
é a sua é rigorosa – os refugiados 
e migrantes precisam se acostumar 
com hábitos distintos e novas cul-
turas, além de tratar de questões 

NOVO HAMBURGO DE  OS POVOS
Estamos em um país de migrantes, formado por 

uma diversidade de povos gigantesca, então 

enxergamos a necessidade de pensar sobre isso 

e não deixar que as situações se agravem, como 

já aconteceu em outros lugares. Aqui na Feevale, 

convivendo com a comunidade acadêmica, eles 

interagem com as pessoas e é isso que quere-

mos. Não é só a questão de ajudar a encontrar 

um emprego ou arrumar documentos, mas é, 

realmente, a oportunidade de fazer com que eles 

se sintam acolhidos onde vivemos.

 

Márcia Blanco Cardoso, coordenadora do curso 

de História e responsável pelo projeto

burocráticas, como pedidos de 
refúgio e de documentação. Com 
o intuito de contribuir nessa tran-
sição e na inclusão de estrangeiros 
no País, a Universidade Feevale 
promove o acolhimento destes no 
projeto social O mundo em NH: re-
fugiados e migrantes, uma questão 
de direitos humanos, que integra o 
programa Educação e Cultura em 
Direitos Humanos.

A onda migratória foi uma das 
chaves para iniciar a elaboração de 

um projeto social, mas foi um conta-
to em 2015, com estrangeiros, que 
mostrou para docentes dos cursos 
de História, Letras, Psicologia e Di-
reito da Instituição que os refugia-
dos e migrantes necessitavam de 
apoio para se adaptar aos hábitos, 
normas e linguagem brasileira. O 
projeto começou no início de 2016, 
ano em que o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugi-
ados (ACNUR) estimou haver cerca 
de 65,6 milhões de deslocados, 
sendo 22,5 milhões refugiados.

Projeto da 

Universidade Feevale 

promove o acolhimento 

de migrantes e 

refugiados

TODOS

O mundo em NH tem como objetivo promover 
uma cultura de paz e tolerância, por meio do 
acolhimento e inserção social de grupos de 
estrangeiros e da articulação de ações edu-
cativas voltadas aos direitos humanos. Assim, 
contribui para a construção de uma sociedade 
que exerça cotidianamente a sua cidadania. 
Com atendimento jurídico e oficinas de língua 
portuguesa, psicologia, direito, história e cultura 
brasileira, o projeto recebe, majoritariamente, 
pessoas vindas do Haiti e do Senegal.
 
Foi após o terremoto, ocorrido em 12 de ja-
neiro de 2010, no Haiti, que a sua população 
começou a procurar o Brasil para migração. Em 
função do agravamento da vida dos haitianos 
pelo desastre ambiental, o governo brasileiro 
concedeu aos estrangeiros o visto humanitário 

(previsto na Lei nº 6.815/1980). O documento 
é oferecido pelo Ministério das Relações Exte-
riores.

Já o Senegal não supre as expectativas de sua 
população, com baixo Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH). Assim, atualmente é um 
dos países que busca abrigo nas terras brasilei-
ras. Além dos senegaleses, povos de outras ori-
gens que procuram refúgio no Brasil podem es-
tar fora de seu país por diversos motivos, como 
o receio de perseguição por questões de etnia, 
religião, nacionalidade, opinião política ou par-
ticipação em grupos sociais. Há, ainda, os que 
não podem ou não querem voltar para casa ou 
estão em busca de abrigo por conflitos arma-
dos, violência generalizada e violação dos direi-
tos humanos. Além de haitianos e senegaleses, 
o projeto já recebeu participantes da Suécia e 
da Costa do Marfim.

CULTURA DE PAZ

“O primeiro problema que eu tive foi o idioma. 
Depois de começar a frequentar as aulas, con-
segui fazer o Enem e agora estou cursando Ad-
ministração. Muitas coisas aconteceram comigo 
por causa desse projeto, que me auxiliou e é tudo 
para mim. Sempre digo para o meu amigo, que 
me indicou o projeto, que eu nunca vou esquecê-
lo. A partir daqui que eu conheci as leis, consegui 
ler e escrever.” Massamba Mbengue, 23 anos, presi-

dente da Associação dos Senegaleses de Novo Hambur-

go e São Leopoldo. Está no Brasil há três anos

Estrangeiros participam de oficinas no Câmpus I Atividades incentivam a prática da língua portuguesa
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Entrei no projeto como bolsista, realizei pesqui-

sas de caracterização de população e, assim, fui 

me aproximando dos participantes. As oficinas 

são um espaço de alívio, em que eles podem 

trazer todos os assuntos de seu interesse e falar 

sobre suas angústias e seus medos.

 

Joana Senger, voluntária, egressa do curso de 

Psicologia. Fez seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) sobre os migrantes e refugiados

Acolher para encaminhar, dar o direito ao que 

diz respeito à dignidade, aos direitos humanos. 

Queremos que os migrantes e refugiados 

tenham um futuro, sobretudo em busca da 

melhora de vida. Por isso, usamos as tecno-

logias para fazer esse contato e, também, para 

avisá-los de vagas de empregos na região. 

A ideia é inseri-los na sociedade.

 

Renato da Silva Selayaram, professor de Direito 

“Quando comecei a frequentar as atividades 
os professores falavam comigo e me acon-
selhavam. Como eu gosto do Brasil e quero 
estudar, decidi fazer o vestibular para História 
e passei. Me apaixonei pelo curso aqui no 
projeto.” Horson Beaucicot, 27 anos, há um ano no 

Brasil. Veio do Haiti e passou no vestibular de inverno da 

Feevale para o curso de História

“Sou formado em Educação e sabia que não 
poderia parar de estudar, senão não ia con-
seguir crescer. Conversei com uma amiga e 
disse que gostaria de aprender português, 
então ela me falou sobre o projeto. É muito 
importante participar porque a gente conhece 
a cultura do país, faz amizades e aprende a 
língua portuguesa” Elysée Bazile, 31 anos. É do 

Haiti e está no Brasil há um ano

Atividades
O projeto, que teve início no bairro Santo Afonso, em 
Novo Hamburgo, e conta com professores, bolsistas 
e voluntários, levou as atividades para o Câmpus I da 
Universidade Feevale com o intuito de integrar os mi-
grantes e refugiados com a comunidade acadêmica. 
Mesmo que o francês seja o idioma predominante 
dos 35 estrangeiros participantes dos encontros, to-
das as oficinas acontecem em português para insti-
gar o diálogo entre os refugiados e migrantes.

As atividades de língua portuguesa acontecem em 
todos os encontros e, segundo o coordenador da 
oficina e professor de Letras da Instituição, Leandro 
Roberto Manera Miranda, tudo começa pela comu-
nicação. Ele acredita que os docentes estimulam os 
novos integrantes a não se sentirem intimidados pe-
los participantes que falam o idioma com maior facili-
dade. Todos os estrangeiros recebem, gratuitamente, 
materiais didáticos, adaptados pelos docentes, bol-
sistas e voluntários, com os costumes linguísticos e 
culturais do município de Novo Hamburgo.

"Os migrantes e refugiados são 
esforçados, têm muita vontade 
de aprender. Ensinar minha língua 
nativa a eles abre muitas portas, 
tanto para os participantes 
quanto para mim, então é uma 
ajuda mútua que temos. Essa 
experiência é única."

Pietra Da Ros, bolsista, estudante do curso de Letras. 
Realiza as oficinas de português

Nas oficinas de Psicologia os estrangeiros podem 
escolher assuntos para debates, bem como fazer 
apresentações de sua cultura para incentivar o rela-
cionamento com a comunidade acadêmica. Já nas 
oficinas de História os participantes recebem infor-
mações sobre a construção e a realidade do país 
e dialogam sobre o racismo e as fortes influências 
africanas nos hábitos, identidade e crenças do Brasil.

Além do atendimento jurídico, o projeto disponibiliza 
oficinas de Direito no período noturno. As atividades 
auxiliam no aspecto legal perante o visto e encaminha-
mentos sobre o refúgio, além de esclarecer questiona-
mentos diante das leis brasileiras. Um dos parceiros 
nesse quesito é o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 
da Instituição que, conforme a necessidade, encami-
nha os estrangeiros para outros atendimentos.

Migrante
Aquele que muda de 
país ou região.

Refugiado
Aquele que se sente 
obrigado a sair pela 
necessidade de 
sobrevivência ou por 
perseguição e/ou 
guerra.

As atividades são gratuitas 
e acontecem nas quartas-
feiras, com atendimento 
jurídico das 16h às 18h30min, 
e oficinas das 19h30min 
às 22h. Para participar dos 
encontros, os interessados 
devem entrar em contato pelo 
e-mail mcardoso@feevale.
br ou pelo Facebook, no link 
www.facebook.com/omun-
doemnh.

+

Feira cultural foi uma das atividades organizadas pelo grupo

Beneficiados se divertiram em festa julina

GLOSSÁRIO

mailto:mcardoso@feevale.br
mailto:mcardoso@feevale.br
http://www.facebook.com/omundoemnh
http://www.facebook.com/omundoemnh
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Trabalhar o desenvolvimento da cidadania 
por meio da prática do esporte. Essa é a 
proposta do projeto social Joga Aurora, 

desenvolvido pela Universidade Feevale em 
parceria com a Nike Inc. A partir dessa iniciativa, 
são realizadas atividades multiesportivas e de 
lazer com cerca de 100 alunos da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Edmundo Strassbur-
guer, localizada no município de Campo Bom. As 
atividades acontecem desde abril, de segunda 
a quinta-feira, no turno inverso ao escolar, aten-
dendo a um público na faixa etária de sete a 12 
anos, de ambos os sexos, residentes no bairro 
Aurora.

As oficinas acontecem por meio de atividades 
físicas, recreativas e socializadoras, possibi-
litando a aprendizagem dos participantes com 
foco nos esportes coletivos, como handebol, 
voleibol, basquetebol e futebol, com turmas 
organizadas por idade. Ainda são realizadas 
ações que contemplam valores de cooperação, 
respeito às diferenças e disciplina, e é mantido 
um trabalho integrado com as escolas e famílias 
dos beneficiados e parceiros, por meio de en-
contros, atividades de integrações e eventos.

O desempenho escolar dos participantes tam-
bém é requisito importante e, por isso, são de-
senvolvidas ações semanais de acompanha-
mento do rendimento na escola e promoção da 
cidadania. A equipe de trabalho aplica planos e 
mediação das aulas, oficinas e treinos, e tam-
bém acompanha a frequência nas atividades 
do projeto.

Joga Aurora atende cerca de 100 

crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social

PROJETO LEVA 
ESPORTE E CIDADANIA 
A CRIANÇAS DE 
CAMPO BOM

Nossa proposta é 

trabalhar o desenvolvi-

mento da cidadania 

com essas crianças 

e adolescentes que 

estão em situação de 

vulnerabilidade social. 

A prática do esporte 

possibilita a inclusão 

social e contribui para 

a qualidade de vida e 

crescimento pessoal 

dos participantes do 

projeto.

Marcelo Marques Soares, 

professor do curso 

de Educação Física e 

coordenador da equipe 

executora, composta 

por um profissional e 

um estagiário da área, 

além de acadêmicos 

do curso

Durante os encontros são desenvolvidas atividades esportivas

Profissionais e estudantes de Educação Física participam do projeto
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O Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes 
(Enade), componente cur-

ricular obrigatório para colação de 
grau, avalia o desempenho dos 
estudantes quanto aos conteúdos 
previstos nas diretrizes curriculares 
dos cursos de graduação, ao de-
senvolvimento de competências e 
habilidades profissionais e ao nível 
de atualização dos estudantes com 

Prova será realizada no 

dia 26 de novembro

18 CURSOS DA 
UNIVERSIDADE 
FEEVALE
PARTICIPARÃO 
DO ENADE 2017

referência à realidade brasileira e mundial. 
Os cursos são avaliados pelo Enade a cada 
três anos e, neste ano, participarão 18 cur-
sos de graduação da Feevale. São eles:

• Arquitetura e Urbanismo

• Artes Visuais – Licenciatura

• Ciências Biológicas – Bacharelado

• Ciências Biológicas – Licenciatura

• Ciência da Computação

• Educação Física – Licenciatura

• Engenharia Ambiental

• Engenharia Civil

• Engenharia de Produção

• Engenharia Eletrônica

• Engenharia Mecânica

• Engenharia Química

• Gestão da Produção Industrial

• Gestão da Tecnologia da Informação

• História

• Letras – Português e Inglês

• Pedagogia

• Sistemas de Informação

Cadastro dos estudantes: no período de 14 de 
agosto a 22 de novembro os estudantes de-
verão realizar um cadastro no site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e confirmar sua inscrição.

Solicitação de atendimento especializado 
ou específico: alunos com deficiência 
física, auditiva, visual ou outra especifici-

dade, bem como gestantes, lactantes, idosos ou que 
apresentem outras condições específicas devem solici-
tar, no período de 14 de agosto a 22 de novembro, no 
site do Inep, o atendimento especializado ou específico 
necessário para o dia da prova.

Preenchimento do questionário do es-
tudante: no período de 14 de agosto a 22 
de novembro, os inscritos deverão realizar, 

no site do Inep, o preenchimento do questionário do 
estudante, que abrange questões acerca da organi-
zação didático-pedagógica e infraestrutura da Institu-
ição, além de outras referentes ao perfil socioeconômi-
co do estudante.

Prova: a prova do Enade será realizada no 
dia 26 de novembro, às 13h. O Inep infor-

mará o local ao estudante somente após a 
realização do cadastro e preenchimento 

do questionário do estudante.

SE VOCÊ É CONCLUINTE DE UM 
DOS CURSOS PARTICIPANTES, FIQUE 
ATENTO ÀS PRÓXIMAS ETAPAS:

Saiba quem deve 
fazer a prova

Deverão realizar o exame – e serão inscritos pela Instituição – os alunos 
dos cursos de bacharelado e licenciatura, com no mínimo 80% da car-
ga horária do curso concluída ou com previsão de colação de grau até 

Qual a importância do Enade?

Para o estudante:
- Permite comparar o seu desempenho individual com 
o dos demais estudantes do país.
- É considerado um dos critérios de avaliação para o in-
gresso em alguns programas de pós-graduação stricto sensu.
- O desempenho no exame pode ser utilizado por organizações como 
critério para contratação e para concessão de bolsas.
- Concede reconhecimento ao curso no qual 
você se formou.

Para o curso:
- É responsável por mais de 50% da composição do conceito do curso, o qual 
concede ou não a renovação do reconhecimento pelo Ministério da Educação.
- Define a concessão de bolsas para o curso em programas como o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), o Programa Universi-
dade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 
- Dá ao curso visibilidade e prestígio perante os demais cursos do País.

Para a universidade:
- Compõe o indicador de qualidade das instituições de ensino superior.
- Um bom conceito institucional permite a participação em editais de fomento 
público para projetos que, muitas vezes, disponibilizam bolsas aos estudantes. 
- Concede reconhecimento à universidade.

2018/01, e os alunos dos cursos de tecnologia, com no mínimo 75% da 
carga horária do curso concluída ou com previsão de colação de grau 
para 2017/02.
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Programa auxilia gestantes e recém-nascidos do bairro Kephas

Com o objetivo de auxiliar na saúde 
de gestantes e bebês e mos-
trar os desafios da profissão aos 
acadêmicos de Enfermagem, Fisi-
oterapia, Nutrição e Psicologia, a 
Universidade Feevale desenvolve o 
programa Mãe-bebê: da gestação 
ao primeiro ano de vida. Com ativi-
dades realizadas em Novo Ham-
burgo, na Unidade de Saúde da 
Família (USF) do bairro Kephas, o 

bês, auxiliar de forma educativa 
e envolver os cursos de forma 
simultânea, além de trabalhar a 
interdisciplinaridade a partir das 
necessidades do paciente. O vo-
luntário ou bolsista que realiza o 
primeiro atendimento com a ges-
tante se torna sua referência para 
acionar as outras áreas e tem o 
compromisso de acompanhá-la 
em todos os encontros. 

programa conta com a participação 
de docentes e acadêmicos bolsis-
tas e voluntários e é dividido em 
dois projetos sociais: Gestar: aten-
ção à saúde da mulher na gestação 
e puerpério e Crescer: cuidado ao 
neonato e criança até um ano. 

O programa foi implantado em fe-
vereiro de 2016, com o propósito 
de acompanhar gestantes e be-

É uma equipe multidisciplinar de grande valia, 

que interage muito, ajuda nos atendimentos e dá 

orientações diversas para as pacientes. Nossa 

interação é muito boa; depois que as gestantes 

têm conhecimento de como funciona o projeto, elas 

elogiam muito. O nosso posto é muito beneficiado, 

tivemos muita sorte em ter essa equipe para nos 

dar apoio.

Debora Riechel, enfermeira da USF

MÃE-BEBÊ

Acadêmicos acompanham mães e filhos no projeto Grupo de orientação ao aleitamento materno
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O projeto social Gestar: atenção 
à saúde da mulher na gestação e 
puerpério recebe cerca de sete pa-
cientes por dia, com o intuito de 
promover atividades educativas que 
contribuam para uma prática de vida 
mais saudável pelas gestantes e 

O projeto Crescer: atenção ao neo-
nato e criança até um ano atende a 
cerca de cinco mães e bebês por dia, 
em suas próprias casas. Durante os 
acompanhamentos, são dadas orien-
tações para as práticas adequadas 
de cuidados com o recém-nascido, 
tais como: promoção da prática 
de aleitamento materno exclusivo; 
exames físicos no bebê; ajuda no 
desenvolvimento neuromotor com 
massagens relaxantes, como a shan-
tala; vínculo entre mãe e bebê; iden-

Projeto Gestar Projeto Crescer

"Devido a dores na coluna, vim à procura de um médico na USF e me in-
dicaram o projeto. Achei bem legal, pois a equipe me explicou sobre as 
dores que eu estou sentindo. Acho que vai ser muito bom para mim." 
Patrícia Gilioli, que estava com 34 semanas de gestação e à espera de seu primeiro 

filho (à direita na foto)

“O programa é uma grande experiência prática para a minha formação aca-
dêmica, pois agrega bastante conhecimento à temática gestação. O dife-
rencial é atender às gestantes tanto no posto quanto, após o nascimento 
do bebê, em domicílio.” Bruna Albarnaz dos Santos, estudante de Fisioterapia (à 

esquerda na foto)

“Durante a gravidez pude receber muito auxílio, principalmente com o en-
saio de parto. Agora, espero que o projeto ajude no crescimento do Miguel. 
A melhor coisa é passar por um acompanhamento antes, durante e depois 
da gestação. Gostaria que esse projeto pudesse alcançar mais famílias.”  
Tamires Pereira, usuária do programa. Com o nascimento de Miguel, saiu do projeto 

Gestar e ingressou no Crescer

“Me senti muito mais tranquila em relação ao meu parto, pois as estudan-
tes passaram orientações sobre o que podemos fazer para diminuir a dor. 
Todas são muito hospitaleiras, me deixam bem à vontade, tranquilizam. Às 
vezes chegamos aqui um pouco nervosas, mas elas sempre nos tratam 
muito bem, tirando as nossas dúvidas.” Edivane Fiusa da Rosa, participante do 

projeto desde três meses antes do parto

(51) 3586-9252
www.facebook.com/
programamaebebe

+

tificação de depressão pós-parto; e 
esclarecimento de dúvidas quanto à 
amamentação.

Além das ações com as mães e os 
bebês, são propostas atividades edu-
cativas e capacitações aos agentes 
comunitários e profissionais de diver-
sas unidades de saúde de Novo Ham-
burgo, para mostrar abordagens de 
educação em saúde com a família. As 
atividades apresentam temas como 
monitorização da frequência cardíaca 
fetal, método mãe-canguru e cuidado 
à mulher no parto.

mulheres que deram à luz recente-
mente. As ações focam na melhora 
da postura corporal com massagens 
e orientações de alongamentos; 
provocam o empoderamento da 
gestante com o ensaio pré-parto; re-
forçam a importância da boa alimen-
tação; e auxiliam no planejamento 
familiar.

Confira a reportagem 
da TV Feevale.

O programa Mãe-bebê: 
da gestação ao primeiro 
ano de vida é destinado a 
mulheres atendidas pela 
Unidade de Saúde da 
Família (USF) do bairro 
Kephas, em Novo Ham-
burgo, sem restrições 
de idade ou período 
gestacional. As atividades 
acontecem na segunda 
e na quinta-feira, das 13h 
às 17h, e na sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.

SAIBA MAIS
"O mais importante é 
que a pessoa que vem 
aqui não é só uma 
gestante. Ela tem um 
nome, um contexto 
familiar, uma cultura 
e necessidades 
específicas. Às vezes, 
o fato de alguém 
olhar para ela, 
chamá-la pelo nome 
e lhe dar um abraço 
já é suficiente para 
ajudar, tanto na 
gestação quanto no 
pós-parto."

Ilse Maria Kunzler, professora
responsável pelo programa

http://www.facebook.com/programamaebebe/
http://www.facebook.com/programamaebebe/
https://youtu.be/hZ_vWGyGAUU


R$3.367.778,98
R$2.962.663,82 

2016 2015 2014

TOTAL DE INVESTIMENTOS NOS PROJETOS SOCIAIS

R$3.113.031,47

 
2016

1.558 1.502

2015 2014

Total de
funcionários
e docentes 

desempenho social

* Valor composto pelos custos/despesas incorridos no Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental
 

2015 20142016
r$ 3.711.896,00 R$ 4.859.975,20 R$ 4.302.276,78

DESEMPENHO ambiental

Total de recursos investidos em programas
e projetos de melhoria ambiental * 

2016 2015 2014

Valores investidos no aprimoramento dos funcionários
técnico-administrativos e estagiários

R$ 138.044,75 R$ 109.875,48 R$ 112.538,07

2015 2014

Nº de vagas de estágios curricular não obrigatório, empregos
e trainee oferecidas pelo Núcleo de Apoio ao Estudante

2016

3.262 3.4184

2016 2015N° de atendimentos realizados
pelo Núcleo de Acessibilidade
e Permanência (Nuap) aos alunos
com necessidades especiais 254 146

3.818 7.034 5.259

bolsas
para estudantes

descontos
para estudantes

Total de estudantes
com financiamento 

n° de projetos socias 

2016: 33.663 2015: 33.343 2014: 29.095

2016: 46 2015: 41 2014: 42

PESSOAS ATENDIDAS
2016 2015 2014

DESEMPENHO ECONÔMICO

Participação percentual da Universidade Feevale
no Valor Adicionado do Estado do RS

0,060% 0,056% 0,062%

GOVERNANÇA, COMPROMISSO
E ENGAJAMENTO

Nº de representantes dos conselhos,
comissões e comitês internos:

total: 268

Nº de representações em conselhos,
associações, comissões e comitês externos

2016 40 .9184
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Na segunda etapa do primeiro ciclo do 
Ensino Médio, os alunos da Escola de 
Educação Básica Feevale – Escola de Apli-
cação mostram toda a sua criatividade e 
inspiração no projeto Outros Olhares. Or-
ganizado pelas disciplinas de Língua Por-
tuguesa, Literatura, Filosofia, Sociologia, 
História, Inglês e Espanhol, os estudantes 
realizarão curtas-metragens baseados nos 
contos de Machado de Assis. O projeto 
visa apresentar, de uma maneira mais fácil, 
a palavra escrita para a comunidade esco-
lar, com abordagem de diversos assuntos, 
como a adolescência, o amor, a violência, 
as drogas, os relacionamentos e a morte.

Depois que os contos são selecionados, 
os estudantes desenvolvem seus roteiros, 
que passam por votação em sala de aula, 
em que cada turma pode escolher duas 
histórias para começar as gravações. A 
pré-estreia dos curtas-metragens, direcio-
nada a jurados e convidados, acontecerá 

Arthur Decker, ex-aluno da Escola de Educação Básica Fee- 
vale - Escola de Aplicação, embarcará, em agosto, em uma nova 
aventura. Ele viajará para os Estados Unidos, onde estudará na 
Park University, em Kansas City, no Estado de Missouri. 

Jogador de vôlei, Decker sempre priorizou os estudos e o esporte. 
Assim, em função de seu desempenho em quadra e em sala de 
aula, conquistou uma bolsa de estudos como atleta. Ele também 
participou, de 2013 a 2015, do Programa de Iniciação Científica. 

Natural de Novo Hamburgo, Decker joga vôlei desde os quatro 
anos de idade e competiu por diversos clubes, incluindo a equipe 
Online. O estudante conciliará esporte com o curso superior em 
Administração com Foco em Investimentos (Business Administra-
tion: Financial Management).

Outros Olhares é inspirado nas obras do escritor Machado de Assis

PROJETO INTERDISCIPLINAR INCENTIVA 
A PRODUÇÃO DE CURTAS-METRAGENS

Da Escola de Aplicação para o mundo

no dia 5 de setembro, às 19h, no Salão 
de Atos do Câmpus I. A estreia, gratuita e 
aberta à comunidade, ocorrerá no Salão de 
Atos do Câmpus II, no dia 13 de setembro, 
às 19h30min. Neste ano, o evento será 
contemplado com oito curtas-metragens, 
que serão legendados para integrar todos 
os estudantes da Escola de Aplicação. 
Confira ao lado.

•  À flor da pele - Baseado nas obras O Alienista e O Espelho, roteiro de 
Gabriela Lasta Culau e Leonardo da Rosa Veiga

•  A suposição - Baseado no conto Dom Casmurro, roteiro de Gabriel 
Jardim Scatolin e Marcos Davi Teixeira Fink

•  Maria - Baseado no conto O Alienista, roteiro de Júlia Volmer Spie-
cher, Daniel Skonetzky e Mariana Machado Nunes

•  Entrelaços - Baseado no conto A Cartomante, roteiro de Ana Júlia 
Drebel e Ísis Pedroni

•  Memórias - Baseado nas obras A Cartomante e Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, roteiro de Jorge Luis Lazzaris Tigre e Willian Matheus 
Arnold

•  Precedências - Baseado no conto O Alienista, roteiro de Guilherme 
Ramos Barbosa e Maria Eduarda Fontoura da Silva

•  Ilusão - Baseado nas obras Memorial de Aires e O Alienista, roteiro de 
Eduardo Souza Passini e Ketrin Claus Seibel

• Sob outro olhar - Baseado nas obras Dom Casmurro e O Alienista, 
roteiro de Thiago da Rosa Gross Madalena, Renata Martini Tomasi, 
Gabriela Lampert, Gabriela Becker Stoffel, Maria Eduarda Engelmann e 
Bibiana Mödinger Riegel

A Instituição tem se empenhado em 

consolidar a literatura para alunos do 

Ensino Médio. Percebemos que a produ- 

ção audiovisual é importantíssima na 

divulgação e na apropriação de textos 

literários, principalmente de autores 

mais complexos, como Machado de 

Assis.

Ana Cândida Santos de Carvalho, profes-

sora de Língua Portuguesa

Os estudos e o es-

porte sempre foram a 

minha prioridade, e a 

Escola de Aplicação 

teve um importante 

papel para mim, 

auxiliando tanto na 

minha formação 

como no meu 

caráter.

Arthur Decker, ex-

-aluno da Escola de 

Educação Básica 

Feevale - Escola de 

Aplicação
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O nadador Lucas Borcart conquistou quatro medalhas 
na XXIV Copa Brasil Máster de Natação. No campeonato, 
que aconteceu em Brasília (DF), em junho, ele competiu 
com outros 700 atletas de todo o Brasil. Borcart foi ouro 
nos 100m borboleta, prata nos 50m borboleta e nos 100m 
livre, e bronze nos 50m livre. 

Nadador da Feevale obteve um ouro, 

duas pratas e um bronze

Lucas Borcart ganha 
quatro medalhas na 
Copa Brasil

A Universidade Feevale encerrou os 38º Jogos 
Universitários Gaúchos (JUGs) com 29 meda-
lhas conquistadas: 16 de ouro, 11 de prata e 
duas de bronze. Quatro modalidades estão 
garantidas nos 66º Jogos Universitários Bra-
sileiros (JUBs), que acontecerão em Goiânia 
(GO), entre 18 e 29 de outubro. A Instituição 
representará o Rio Grande do Sul nas seguintes 
modalidades:

Individuais
Natação (Lucas Borcart, Lucas Löser e Jéssica 
Löser)
Atletismo (Guilherme Scolari e Lucas Ferraz)

Coletivas 
Futsal feminino e masculino, e voleibol mas-
culino

Feevale representará o Estado em 

quatro modalidades nos JUBs

ATLETAS CONQUISTAM 
29 MEDALHAS NOS JUGS

Confira as medalhas por modalidade:

NATAÇÃO
- Jessica Löser
Ouro: 100m e 200m livre e 50m e 100m costas 
Prata: 50m livre 
- Lucas Löser
Ouro: 50m, 100m e 200m peito e 200m medley 
- Lucas Borcart
Ouro: 50m borboleta
Prata: 50m e 100m livre, 50m costas e 100m borboleta
 
ATLETISMO
- Guilherme Scolari
Ouro: salto em altura e 400m com barreiras
Prata: 110m com barreiras 
- Lucas Ferraz
Ouro: 110m com barreiras
Prata: lançamento do disco e lançamento do dardo 
- Arthur Kehl
Prata: salto em distância
 

EQUIPES

Ouro: futsal feminino e masculino, voleibol
masculino e futebol

Prata: handebol feminino e masculino

Bronze: voleibol feminino e basquetebol masculino

Saio da competição muito satisfeito com o meu desempen-

ho, pois foi um torneio difícil. Inclusive consegui melhorar 

meus tempos nas quatro provas.

Lucas Borcart, atleta da Universidade Feevale
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SAÚDE

GASTRONOMIA

TÉCNICAS DE DISSECAÇÃO E PRE-
PARO DE PEÇAS PARA ESTUDO DA 
ANATOMIA HUMANA
Período: 12 e 19 de agosto
Inscrições: até 10 de agosto

GESTÃO PARA O SUCESSO DO 
CONSULTÓRIO QUIROPRÁTICO
Data: 19 de agosto
Inscrições: até 17 de agosto

REIKI 2
Período: 12 e 19 de agosto
Inscrições: até 10 de agosto

HOMEMADE: TORTAS, BOLOS E 
RECHEIOS COM A CHEF KATIANA 
COLOMBO
Período: 25 e 26 de agosto
Inscrições: até 23 de agosto

COZINHEIRO PROFISSIONAL 
Período: de 14 de agosto a 4 de 
dezembro
Inscrições: até 12 de agosto

SUSHI – TÉCNICAS E ARTIMANHAS 
PARA O CLÁSSICO JAPONÊS
Período: 21 e 22 de agosto
Inscrições: até 19 de agosto

NUTRIÇÃO
PERSONAL DIET
Data: 2 de setembro
Inscrições: até 31 de agosto

TÉCNICAS DE COACHING PARA A 
NUTRIÇÃO 
Data: 16 de setembro
Inscrições: até 14 de setembro

COMUNICAÇÃO
ADOBE INDESIGN: DIAGRAMAÇÃO DE 
JORNAL E REVISTA
Período: 19 e 26 de agosto
Inscrições: até 17 de agosto

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA CRIATIVA: 
UMA MÃOZINHA PARA DAR OS 
PRIMEIROS PASSOS
Período: 19 e 26 de agosto
Inscrições: até 17 de agosto

EVENTOS CORPORATIVOS – ESTRA-
TÉGIAS E PERSPECTIVAS
Período: de 26 de setembro 
a 5 de outubro
Inscrições: até 24 de setembro

AGENDA

MODA

INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE 
CONTROLE DE VERSÃO
Data: 9 de setembro
Inscrições: até 7 de setembro

PESQUISA DE TENDÊNCIAS NAS 
EMPRESAS DE MODA
Período: 12 e 21 de setembro
Inscrições: até 10 de setembro

AGELESS FASHION
Período: 25 e 28 de setembro
Inscrições: até 23 de setembro

O evento, que acontecerá nos dias 
18 e 19 de agosto, busca discutir 
aproximações entre a Neurociên-
cia e a Educação, abordando 

Programado para o dia 29 de 
agosto, o seminário abordará 
temas relacionados à sexualidade, 

seus diferentes olhares e aspectos 
relacionados à aprendizagem. 
Inscrições: www.feevale.br/encon-
tropedagogia.

encontrados na prática diária dos 
profissionais de saúde. Inscrições:
www.feevale.br/seminariodesaude.

www.feevale.br/
cursoseeventos
(51) 3586-8833

+

II SEMINÁRIO DE SAÚDE: GÊNERO E SEXUALIDADE 
NO ÂMBITO DA SAÚDE

II ENCONTRO DE PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOGIA – NEUROCIÊN-
CIA E EDUCAÇÃO: INTERFACES POSSÍVEIS

http://www.feevale.br/encontropedagogia
http://www.feevale.br/encontropedagogia
http://www.feevale.br/seminariodesaude
http://www.feevale.br/cursoseeventos
http://www.feevale.br/cursoseeventos


TEATRO FEEVALE

O Teatro Feevale recebe, pela primeira 
vez, a cantora Alcione. A Marrom sobe ao 
palco da casa de espetáculos no dia 18 
de agosto, às 21h. No repertório, um mix 

E
lis

eu
 F

iu
za

www.teatrofeevale.com.br
(51) 3271-1208+
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Tributo Elis Regina - Camila Lopez e o Arrastão
16 de agosto, quarta-feira, às 21h

Conexões para o Futuro - Mudando o Mundo pela 
Alimentação, com Bela Gil
19 de agosto, sábado, às 18h

16º Fórum de Gestão de Pessoas
22 de agosto, terça-feira, às 13h30min

Luan Santana - Lançamento do DVD 1977
25 de agosto, sexta-feira, às 21h

British Legends - Elton John Tribute & Rocket 
Band e Start me Up!
26 de agosto, sábado, às 20h

Esse Dia Foi Loko!, com Felipe Pires, Diogo 
Elzinga e Caciano Kuffel
27 de agosto, domingo, às 19h

Almir Sater
1º de setembro, sexta-feira, às 21h

O Grande Encontro – 20 anos: Alceu 
Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
7 de setembro, quinta-feira, às 21h

1º Fórum de Educação Faz Agora
23 de setembro, sábado, às 16h

Zezé Di Camargo e Luciano
28 de setembro, quinta-feira, às 21hentre o seu novo projeto, composto de boleros, 

e os maiores sucessos da sua carreira. E a 
programação não para por aí. Confira, ao lado,  
alguns dos espetáculos e eventos confirmados.

A nova exposição da Pinacoteca da 
Feevale apresentará uma parte das 
produções de artistas que se dedi-

Desenho e 
pintura na 
Pinacoteca

cam às linguagens do desenho e da 
pintura. A intenção da mostra Conver-
sas: desenho e pintura em pauta é es-
tabelecer, a partir dessas produções, 
uma conversa entre as linguagens, 
possibilitando a mediação e o debate 
sobre a amplitude dos conceitos de 
desenho e pintura na Arte Contem-
porânea.

Sobre a mostra

Local: Pinacoteca da Feevale, no Câmpus I 

Abertura: 14 de agosto, às 19h

Visitação: de 15 de agosto a 15 de setembro, de segunda a sexta-
-feira, das 8h30min às 22h; é gratuita e também pode ser agendada 
pelo e-mail pinacoteca@feevale.br ou pelo telefone (51) 3584-7148 

Curadoria: professores Júlio César Herbstrith e René Ruduit

Coordenação da Pinacoteca da Feevale: professora Alexandra Eckert 

Atividades paralelas à exposição: 

- Encontro com os artistas: 6 de setembro, às 19h

- Seminário Conversas: desenho e pintura em pauta: 6 de setembro, 
às 20h, no Salão de Atos Câmpus I

Artistas: Adauany Zimovski, Aline Daka, Amélia Brandelli, Ananda 
Khun, Louise Kanefuku, Myra Gonçalves, Marilice Corona e Studio P:, 
Ana Krebs, Andressa P. Lawisch, Antonio Vasques, Artur Veloso, Bru-
na Vargas, Carmen Sansone, Eduardo Monteiro, Eduardo Thomazoni, 
Eduardo Turski, Gustavo Assarian, Gustavo Walbrohel, Karenn Liègeh, 
Leticia Parraz, Manoela Cavalinho, Marcelo Bordignon, Mariana Rie-
ra, Natasha Kulczynski, Raquel Boff, Regina Krumholz, Rodrigo M. A., 
Santiago Pooter e Thiana Sehn

Obra da artista Amélia Brandelli, Lápis de Cor

http://www.teatrofeevale.com.br
mailto:pinacoteca@feevale.br

	Button1: 


