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O que você quer realizar em 2020?

TalentosRH Fique Sabendo

Mais do que sonhar, para realizar é preciso traçar, planejar e 
pôr a “mão na massa” para tirar os planos do papel

Descubra os diferentes 
talentos dos colaboradores 

da Univel

Conheça o setor 
responsável por um dos 
bens mais preciosos da 
instituição: as pessoas

Nota 5 no Enade, alguém 
para se inspirar, agenda 

de eventos, novos 
colaboradores e muito mais 

An
o 

I |
 E

di
çã

o 
II 

| D
ez

.2
01

9



A felicidade é relativa, ela pode ser sentida em um 
momento de riso com a família, na conquista de um 
objetivo ou simplesmente ao ouvir uma música que 
conduza nossos pensamentos à boas lembranças. 

O segredo encontra-se em realizar o seu propósito, 
fazer o que te faz feliz. Porque você está aqui? 
Silencie, olhe para dentro e responda para si. 
Deus nos concedeu todos os recursos necessários 
para que pudéssemos realizar sonhos, mas para 
isso, é importante termos coragem de sermos os 
protagonistas de nossas histórias. 

Que em 2020 possamos evoluir com humildade na 
busca de nos tornarmos a nossa melhor versão. 
Seja a transformação que você deseja, todos os dias 
temos a oportunidade de escrever novos capítulos em 
nossa vida. Que esse novo ano seja de prosperidade 
e realizações para todas as famílias, em especial a 
Família Univel, Rádio Colméia e Rádio CBN.  

Boa leitura!

Renato Silva
Reitor da Univel
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#PorDentro
DasMídiasSociais

A Univel está presente nas 
mídias sociais, fi que por dentro 
dos acontecimentos! 

Alunos concluintes do ensino médio de Cascavel e região foram 
convidados para viver um dia de experiências de muita diversão, 
conteúdos e aprendizados, marcando o maior evento de educação da 
região, a terceira edição do Univel Play e o Vestibular 2020. 

Muitos aprendizados práticos fi zeram parte da Jornada de Gastronomia, 
que proporcionou aos estudantes do curso workshops sobre culinária 
brasileira, belga, cafés e empreendedorismo, além de uma visita técnica 
que foi show. Confi ra todos os detalhes no site da Univel.

Os alunos de Agronomia da Univel receberam a visita de professores e 
alunos da Universidade Adventista do Chile, que vieram conhecer mais 
sobre como a Univel atua na educação. O encontro reuniu brasileiros e 
chilenos para troca de conhecimento sobre a área da Agronomia.

O Ensino a Distância da Univel proporciona educação de qualidade, com 
dinamismo, fl exibilidade e praticidade. A evolução constante da instituição 
conferiu à Educação à Distância do Centro Universitário Univel o conceito 
máximo do MEC no seu recredenciamento. Esse reconhecimento reforça 
a qualidade do corpo docente, estrutura, colaboradores, entre outros 
critérios avaliados.

Se você já gostava de assistir o Univel Conversa pelo canal do Youtube, agora 
vai gostar mais ainda. Pra te deixar antenado de verdade, disponibilizamos 
todos os vídeos no IGTV em nosso perfi l, assim fi ca mais fácil fi car por 
dentro dos conteúdos!

Para não perder nenhum episódio, é só acessar o Youtube, seguir o perfi l da 
Univel no link www.youtube.com/univelofi cial, e ativar as notifi cações. Confi ra! 

Univel conversa

/univelofi cial
/eadunivel
/posunivel /school/univel

@univelofi cial
@eadunivel
@posunivel

/faculdadeunivelConfi ra estas e outras 
notícias no site: univel.br/
institucional/imprensa



#Conhecendo 
osSetores

Recursos Humanos: 
unindo colaborador 
e instituição
Conheça o setor responsável por cuidar do 
patrimônio mais importante da Univel: as pessoas 

 Daniele Lima e Sabrina Denardi compõem o setor de Recursos Humanos.



Como começou a sua história na Univel?
Entrei na instituição em 2013 como estagiária do setor de 
Call Center. No ano de 2016, com a saída da responsável 
do setor, passei a exercer essa função até o final de 2018. 
Surgindo a vaga para Gestora de Recursos Humanos, a 
Pró-Reitoria da instituição me ofereceu a oportunidade 
e desde então estou a frente do setor de RH.
Como somos uma instituição de ensino, não pude 
deixar de aproveitar as oportunidades, dentre esses 
anos que faço parte da equipe Univel, fiz as graduações 
de Tecnologia em Recursos Humanos e Bacharelado 
em Ciências Contábeis, realizando também um MBA 
Executivo em Estratégias Empresariais.

 
Como funciona o setor? 
O setor de Recursos Humanos cuida da parte burocrática  
no momento de recrutar pessoas ou fazer o desligamento 
de alguém, analisa o perfil de possíveis colaboradores 
que se candidatam às vagas, faz as entrevistas para ver 
se o candidato se encaixa no quadro de funcionários 
através de seus antecedentes, conferindo seus currículos 
e tendo todo o cuidado no momento da contratação.
Como ponte entre os colaboradores e a empresa, o 
RH é o responsável pela gestão estratégica, olhando 
o processo como um todo e se assegurando de que as 
atividades realizadas contribuam para a evolução da 
empresa e o desenvolvimento pessoal dos funcionários.
Resumindo, o departamento de Recursos Humanos 
é o responsável por potencializar o capital humano, 
administrando os comportamentos internos, baseando-
se em técnicas, habilidades, métodos e práticas para 
realizar essa administração. Portanto, o RH não se 
configura apenas como mais um departamento, mas 
como “o departamento”, pois suas ações visam à 
integração dos profissionais ao ambiente empresarial e 
também tem como foco o aumento de seu desempenho 
e satisfação de forma contínua.

Qual o maior desafio?
Conciliar a humanização com os resultados. 
O mercado de trabalho atual é bastante 
competitivo, e ter os melhores profissionais 
requer das empresas uma postura mais humana 
em relação a seu pessoal. O Recursos Humanos 
deve avaliar resultados não focando apenas no 
faturamento, mas também na qualidade de vida 
que proporciona a seus colaboradores. 
Conciliar a inovação com a cultura interna: a 
criação de uma cultura de inovação na empresa 
que não afete a cultura interna existente - ou 
seja, que mantenha os valores da organização.
 

Quais são os seus objetivos e o que você 
espera poder melhorar no setor?
Quero melhorar a comunicação interna, para que 
seja clara e objetiva, esse é o principal objetivo, 
já que é um dos itens mais importantes para 
alcançar resultados preestabelecidos dentro de 
uma organização.
Capacitações Online: por ser um Centro 
Universitário, temos acesso a professores 
excelentes e a ferramentas de aprendizagem, 
dentre elas, a plataforma do AVA, podendo 
ser utilizado não somente para os alunos, 
mas também para promover capacitações e 
treinamentos para colaboradores e líderes de 
setor, tornando assim as capacitações mais 
frequentes e com maior participação.
Integração de novos colaboradores: o 
acolhimento dos novos colaboradores é 
essencial. É o processo de inicialização do 
profissional no meio corporativo e seu primeiro 
contato com o corpo de funcionários e processos 
internos. Além da integração no trabalho e o 
contato com a missão, visão e valores.

Ela começou como estagiária por aqui, foi crescendo, conquistando o seu lugar, e 
hoje, é a responsável pelo setor de Recursos Humanos. Sabrina Denardi consolidou 
sua carreira na Univel por meio de uma alegria contagiante, dedicação e muito 
esforço. Saiba tudo o que ela faz para evoluir o setor, que é responsável pela gestão 
de relacionamento entre os colaboradores e a instituição.         

#Conhecendo 
osSetores



#NovosColaboradores

Conheça os novos colaboradores
Todo mês novos colaboradores iniciam uma jornada na Univel, fazendo a diferença na vida de 
muitas pessoas e realizando sonhos. Mas quem são eles, o que gostam de fazer, que sonhos são 
esses? Eles contaram um pouco sobre suas vidas. Vamos conhecê-los?  

Guilherme Taborda

Aline Miester MarconEduarda Oliveira

Vitória SchneiderHelen Esser Lopes

Júlia Lu

Idade: 21 anos
Setor: TDI
“Gosto de sair com os 
amigos, ir ao cinema e a 
igreja. Meu sonho é viajar 
pelo mundo e me especializar 
na área da computação como 
desenvolvedor de web”.

Idade: 29 anos
Setor: Coordenação Pedagógica
“Amo ficar com minha família, 
ir a piscina e assistir filmes 
e documentários. Meu maior 
sonho é cursar Medicina 
Veterinária e ver meu filho 
feliz e realizado. O meu futuro 
e a minha vida entrego nas 
mãos de Deus, ele sabe o que é 
melhor para mim”.

Idade: 19 anos
Setor: Pós-Graduação
“Gosto de curtir a minha filha 
e ficar em casa com a família. 
O meu objetivo é fazer uma 
pós-graduação ou uma nova 
graduação que envolva a 
área contábil. Também tenho 
a intenção de me especializar 
na área de departamento 
pessoal”. 

Idade: 16 anos 
Setor: Vestibular
“Gosto de ficar com a minha 
família, sair com meus 
amigos e viajar. No futuro 
pretendo me formar, viajar 
pelo mundo, construir uma 
família e ter minha casa 
própria”.

Idade: 20 anos
Setor: SAJU
“Nos momentos de lazer gosto 
de aproveitar a companhia 
das pessoas que eu amo e de 
maratonar séries. Uns dos meus 
sonhos e objetivos é concluir 
o curso de Direito e construir 
uma carreira profissional bem-
sucedida”.

Idade: 19 anos
Setor: Vestibular
“Gosto de estar sempre 
acompanhada de quem eu amo, 
me divertindo e dando muitas 
risadas, seja com a família, ou 
amigos. Em um futuro próximo 
pretendo me formar, atuar 
na área e realizar uma pós-
graduação para aprimorar ainda 
mais meus conhecimentos, 
além disso, quero viajar muito”.

Idade: 19 anos
Setor: Cobrança
“Gosto de ficar com a 
minha família, amigos, 
cuidar dos meus animais 
e escutar música. Meu 
objetivo é estudar, adquirir 
conhecimentos todos os dias 
e aprender novas línguas. Meu 
sonho é viajar pelo mundo e 
conhecer outras culturas”.

Ronaldo B. Morais
Idade: 14 anos
Setor: Biblioteca
“Gosto muito de praticar 
ciclismo e também me interesso 
por pesquisar ou pensar sobre 
as dúvidas que me afligem. Meu 
principal sonho é descobrir qual 
é o meu propósito, tentando 
sempre encarar a vida com bom 
humor e otimismo”.

Gabrielle Ferreira



Cassiane Reck 
Idade: 18 anos 
Setor: Secretária
“Gosto de ficar com minha 
família, sair com meus amigos 
e aproveitar para descansar. 
Meu objetivo é concluir a minha 
graduação e me especializar 
em alguma área afim, e meu 
sonho é construir uma família”.

Vislando Raiski da Cruz, nasceu 
em Laranjal e desde criança 
ouvia falar sobre a história de 
vida de Renato Silva. Admirado, 
sempre teve vontade de 
conhecê-lo pessoalmente e 
quando veio morar em Cascavel, 
chegou a ir na Rádio Colméia 
com a esperança de encontrar 
Renato, que estava viajando.

Os anos passaram e Vislando 
continuou acompanhando as 
notícias sobre Renato Silva, até 
que um dia buscando por uma 
oportunidade de emprego, ele 
foi chamado para trabalhar 
na Univel como jardineiro. 
“Fiquei muito feliz quando me 
chamaram para trabalhar na 
Univel.  Admiro muito a história 
do seu Renato, um homem 
humilde que sempre ajudou 
as pessoas e lutou muito para 
construir o que tem. Assim que 
fui contratado disse para minha 
gestora que gostaria muito de 
conhecê-lo pessoalmente e 
deu certo”.

Atualmente Vislando trabalha 
como jardineiro na Univel e 
também está fazendo um curso 
de mecânica. Para o futuro, ele 
deseja cursar uma graduação. 
“Desde criança sonho em 
estudar medicina e tenho 
certeza que trabalhar em uma 
instituição de ensino superior 
só vai me fazer crescer, porque 
é na educação que as coisas 
acontecem”, conclui.

Gente que 
inspira 

Angela Dos Santos Silva
Idade: 31 anos
Setor: Coordenação de 
Gastronomia
“Gosto de passar o tempo 
curtindo com a minha 
família. Meu objetivo para o 
futuro é poder oferecer às 
minhas filhas uma condição 
de vida melhor”.

Mônica Verzeletti
Idade: 20 anos
Setor: Compras
“Nos momentos de lazer 
gosto de visitar a minha 
família. Meu objetivo é 
terminar minha faculdade, 
sonho em viajar pelo mundo 
e construir uma família”.



#Talentos
DaUnivel

A paixão 
por cavalos
Desde a adolescência ela é apaixonada por cavalos, 
paixão que a fez buscar o sonho de tornar-se amazona

Quem a vê não imagina o 
esporte diferente que ela pratica, 
Claudinéia Alves é consultora de 
vendas no Centro Universitário 
Univel, egressa do curso de 
Direito e Gestão Comercial e 
atualmente estuda MBA em 
Marketing, Propaganda e Vendas. 
Ela é praticante dos três tambores, 
uma modalidade de esporte 
equestre que exige velocidade e 

excelente coordenação motora 
por parte do cavaleiro ou da 
amazona. O objetivo é contornar 
três tambores dispostos na 
forma de triângulo no menor 
tempo possível. “A primeira vez 
que montei em um cavalo já tive 
a certeza de que era apaixonada 
pelo animal. Eles são muito 
inteligentes e quando você tem 
uma conexão consegue saber 

“A primeira vez 
que montei em 
um cavalo já 
tive a certeza 
de que era 
apaixonada 
pelo animal.”



se estão bem, estressados ou se 
precisam de carinho, esse contato 
é muito importante”, conta 
Claudinéia. 

A prova dos três tambores é uma 
das favoritas de quem frequenta 
festas de peão, feiras e eventos 
sertanejos com competições 
esportivas. É importante que 
os atletas tenham um cuidado 
especial com a saúde física e 
mental para o bom desempenho 
nas provas. “Tenho alguns 
cuidados com a alimentação e 
principalmente com a minha 
saúde mental, para não se deixar 
abalar pelas adversidades que 
podem acontecer, acredito que 
o equilíbrio e a concentração são 
essenciais”, explica a amazona.   

Amor à primeira vista 

Desde a adolescência Claudinéia 
Alves já sentia um carinho especial 
pelos cavalos. Ela conheceu o 
esporte indo nos rodeios com sua 
família e a paixão pelos animais 
só aumentou conforme o contato. 
“Os cavalos me proporcionam 
alegria e uma emoção diferente 
do que estou acostumada a viver, 
principalmente quando participo 
das provas. No início eu praticava 

com cavalos emprestados de 
outras pessoas, pois não tinha meu 
próprio animal. E um dos requisitos 
básicos é ter o seu cavalo para 
que vocês possam criar um elo 
de confiança, pois é isso que vai 
fazer toda a diferença na hora das 
provas”, explica. Além disso, ela 
também acredita que o cavalo é 
um dos seus melhores amigos. “O 
cavalo te reconhece, ele te pede 
carinho, e você consegue sentir se 
ele está feliz ou estressado. Não 
é apenas um animal, ele me traz 
alegria de viver”, ressalta. 

Futuro da amazona 

Foi em 2015 que Claudinéia 
participou da sua primeira prova 
nos três tambores. Desde então 
ela segue confiante na prática do 
esporte. “O meu primeiro cavalo 
se chamava Mister, foi ele que 
me deu condições de aprender, 
treinar, ganhar equilíbrio e viver 
essa experiência de ter o meu 
próprio animal. O clima de prova 
é de alegria, você com todos os 
seus amigos, concentrada na 
expectativa de participar. Isso é 
o que mais me motiva a trabalhar 
para poder manter esse hobbie 
que eu gosto tanto”, ressalta 
Claudinéia. 

Para quem deseja iniciar nos três 
tambores, a amazona deixa uma 
mensagem. “No começo pode 
ser difícil, mas você tem que ter 
a atitude de começar. Analisar o 
que precisa e planejar a melhor 
forma de fazer isso. Se a sua 
vontade é começar nesse esporte, 
persista, acredite e tenha fé que 
você vai conseguir atingir seus 
objetivos e sonhos”, conclui. 



Qual é 
o seu 
esporte?
Além de melhorar a saúde 
física, praticar esporte 
também beneficia a mente 

Porque você escolheu jogar tênis? Há quanto 
tempo pratica?
Sempre gostei de praticar esportes. Comecei a 
jogar tênis há cinco meses, como uma alternativa 
ao futebol. Alguns amigos já praticavam e falaram 
muito bem do esporte, então acabei escolhendo o 
tênis como uma opção de atividade física aeróbica.  

Recentemente você ganhou um torneio de 
tênis. Como foi? 
Foi meu primeiro torneio de tênis e fui um dos 
finalistas na Copa Sodiê. Foi bem gratificante, 
são cinco jogos e conseguimos chegar na final, 
é uma recompensa pelo seu esforço. Tem alguns 

#Talentos
DaUnivel

esportes que você pratica por obrigação, por 
exemplo, musculação, que é super importante 
para você estar de bem com seu corpo, mas o 
tênis e jogar bola são esportes que eu gosto. 

Na sua visão, qual a importância de praticar 
esportes? 
Para se ter qualidade de vida você precisa ter 
um equilíbrio entre as coisas, então além do 
trabalho que é muito importante, penso que nós 
precisamos ter sempre uma zona de refúgio, 
fazer algo que gostamos para aliviar as tensões 
do dia-dia. É isso que procuro ao fazer esporte, 
estar de bem com meu corpo e mente.

Estar em equilíbrio com a saúde requer 
comprometimento e foco para praticar 
atividades físicas de forma regular e ter uma 
alimentação saudável. Ao realizarmos uma 
atividade física prazerosa, nosso corpo tende 
a querer sentir novamente a sensação de 
bem-estar proporcionada, o que traz inúmeros 
benefícios para a saúde. O Diretor do NEAD - 
Núcleo de Educação a Distância, Tiago Buosi 
recentemente iniciou na prática do Tênis e já 
conquistou até premiações. 



#Enade

O atestado de excelência dos cursos de 
Publicidade e Propaganda, Gastronomia 
e Logística do Centro Universitário de 
Cascavel – Univel veio por meio da nota 
máxima conquistada pelos acadêmicos 
no Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade). Considerada 
uma das mais importantes avaliações 
de rendimento dos alunos em relação 
aos conteúdos programáticos, 
habilidades e competências adquiridas 
na formação, os três cursos atingiram 
conceito cinco, indicando que estão 
entre os melhores do Brasil. 

O ótimo desempenho resulta de 
um trabalho conjunto, continuado 
e comprometido, envolvendo 
instituição, coordenação, docentes e 
alunos. É o que avalia a Pró-Reitora 
Acadêmica da Univel, Viviane Silva. 
“Uma escola é reconhecida pelo 
corpo docente e pelos alunos. Isso 
reflete em nosso desempenho no 

Enade e mostra que continuamos 
no caminho certo em relação ao que 
buscamos com a educação”. 

Trajetória de sucesso que começa no 
primeiro dia de aula do acadêmico 
na instituição, ressalta o professor 
Osvaldo Mesquita. “Trata-se de um 
trabalho planejado, desde o início da 
graduação, com avaliações pontuais 
e integrado com os objetivos dos 
alunos”, complementa a Coordenadora 
do curso de Gastronomia, Raquel 
Goretti Eckert Dreher. 

Por isso, o sentimento de felicidade é 
inerente dos envolvidos no processo. 
“É difícil expressar o que essa 
conquista representa, porque são 
quatro anos dedicados de forma séria 
na formação do aluno que reflete 
nesta nota”, sintetizou o Coordenador 
do Curso de Publicidade e Propaganda, 
Rodrigo Cardoso. 

Três cursos da Univel conquistam 
nota máxima no Enade

   A qualidade da formação dos acadêmicos se materializa 
  nas notas máximas obtidas pelos cursos de Publicidade e 
Propaganda, Gastronomia e Logística5

Com uma profissão já consolidada 
na área da ilustração e do designer, 
o egresso Waldemar Lutinski 
buscou na formação em Publicidade 
e Propaganda o aperfeiçoamento 
teórico e prático. “Tudo o que vivi 
nos quatro anos da faculdade estou 
levando para minha vida profissional 
e a aplicação do conhecimento 
adquirido já começou a render 
frutos em minha empresa”, garante. 

A conquista da nota cinco 
no Enade consagrou todo o 
processo. “Todos abraçaram esse 
objetivo e colocaram cabeça e 
coração na prova. Queríamos um 
reconhecimento em nosso currículo 
e fechamos com chave de ouro os 
quatro anos de trabalho, dedicação, 
esforço e muito aprendizado”, 
conclui Waldemar.

Reflexos além da academia



  

#Capa

O que você quer 
realizar em 2020?
Mais do que sonhar, para realizar é preciso traçar, planejar e pôr a “mão na 
massa” para tirar os planos do papel

  

  

  

  

Neste mesmo ano conquistamos novamente o 
primeiro lugar entre as instituições privadas de 
Cascavel no Enade, com três cursos nota 5, fi cando 
entre as melhores do país. O Univel Play foi um 
sucesso, recebendo alunos do ensino médio 
para o maior evento de educação da região, e o 
maior vestibular da história da Univel, batendo 
recorde de presentes para a prova. Momentos 
especiais compartilhados com os colaboradores, 
professores e alunos da instituição. 

Mas, o tema deste artigo não é o passado, e sim 
o FUTURO. Quais as realizações para 2020?

Vem aí a inauguração do Hospital Veterinário, 
uma grande estrutura para as práticas do curso 
de Medicina Veterinária e também uma referência 
no tratamento de animais. Outra novidade são os 
novos Polos de Educação a Distância nas cidades 
de Toledo, Ampére e Quedas do Iguaçu. O portfólio 
de cursos continua a crescer com a chegada do 
novo curso de Marketing EAD, com uma grade 
voltada às necessidades do mercado de trabalho. 
Estas são algumas das novidades para 2020 na 
Univel. 

E na sua vida, quais são os planos para este ano 
que se inicia?

Conversamos com alguns colaboradores para 
conhecer mais sobre quais são os objetivos para 
2020:

Faltam alguns dias para acabar o ano de 2019, e 
com um sentimento de nostalgia são analisadas 
as conquistas e os aprendizados ao longo do 
caminho, assim como todas as metas que foram 
planejadas para este ano que se passou.

Para algumas pessoas este ano fi cará marcado 
por momentos especiais como a chegada de um 
fi lho, e para outras, uma promoção na carreira, 
conclusão de uma graduação ou pós, entre outras 
conquistas que são recompensas pela dedicação 
e esforço em busca do crescimento.

Na Univel, 2019 também foi um ano especial 
com a abertura de dois novos cursos de grande 
reconhecimento na região, Odontologia e 
Psicologia e a inauguração do Centro Tecnológico, 
uma estrutura de ponta, inspirada nas melhores 
universidades do mundo. 



  

“Responsabilidade, honestidade, 
trabalho digno, olhar humano e 
equidade são palavras que remetem 
as expectativas da Univel para 2020, 
que busca reforçar na formação das 
pessoas a seriedade, o compromisso 
profi ssional e social nas suas ações 
diárias e futuras” Viviane Silva - 
Pró-Reitora Acadêmica.

“O ano de 2020 é um ano cheio 
de expectativas positivas. Vamos 
receber novas comissões para 
avaliação do MEC, e estamos 
otimistas, pois desenvolvemos um 
trabalho de excelência, em vista 
dos últimos resultados. O curso de 
Psicologia vem crescendo cada dia 
mais e os alunos estão extremamente 
satisfeitos com o trabalho que vêm 
sendo desenvolvido. Para 2020 
esperamos ainda mais crescimento 
e novas possibilidades” Caroline 
Buosi Velasco - Diretoria de 
Desenvolvimento e Coordenação de 
Psicologia. 
 
“Espero realizar um dos meus 
grandes sonhos que é estudar 
Psicologia, fazer uma especialização 
na área,  e crescer profi ssionalmente 
dentro da instituição” Andrey 
Marcelo Henning - Secretaria.

Planejamento

Com um planejamento, mesmo que 
simplifi cado, as chances de alcançar 
o objetivo é muito mais efetiva, e 
se você ainda não planejou seus 
próximos passos, aqui vão algumas 
técnicas especiais para te ajudar a 
alcançar seus objetivos.

Este é o seu planejamento, por isso é importante ser o 
mais honesto possível, para que assim você possa se 
desenvolver cada dia mais. Responda com atenção e 
sinceridade:

Quais foram as principais realizações que você teve 
durante 2019? Sejam grandes ou pequenas, anote aqui:
1)

2)

3)

Quais objetivos não foram cumpridos em 2019? Anote aqui 
as principais pendências deste ano:
1)

2)

3)

A gratidão nos leva mais longe! Anote aqui três motivos 
para agradecer:
1)

2)

3)

O que você ainda pode melhorar? Anote aqui três pontos 
de melhoria que você precisa desenvolver:
1)

2)

3)

Pegue uma caneta e mãos à obra! 



Seja detalhista ao máximo e em seguida destaque 
esta folha e deixe em um local de visualização 
constante, assim você pode se manter mais 
focado e em busca de seus objetivos. 

Qual é o seu propósito de vida? O que te move? Ex: 
Construir uma vida feliz e ajudar outras pessoas.

Quais são seus principais valores? Ex: Justiça, 
honestidade, amor e coragem. 

Na busca pelos objetivos, quais são seus maiores 
sabotadores? Ex: Preguiça, más companhias, falta 
de foco.

O que você vai conquistar com a Família? Ex: Estar 
mais presente com os filhos.

O que você vai conquistar com os amigos? Ex: Reunir 
os amigos para um happy hour uma vez por mês.

O que você vai conquistar com a sociedade? Ex: 
Visitar o lar para idosos, no segundo sábado de 
cada mês.

O que você vai conquistar com o trabalho? Ex: 
Iniciar a pós-graduação na minha área.

O que você vai conquistar financeiramente? Ex: 
Poupar para uma viagem na Argentina.

O que você vai conquistar para sua saúde? Ex: 
Dedicar 30min por dia para exercícios físicos 
(futebol, bicicleta, musculação).

#Capa
É mais difícil manter um hábito quando não compreendemos 
de forma clara o que nos move e onde queremos chegar, para 
isto sente-se confortavelmente e pense nos seguintes pontos:

Além de pensar nas metas é preciso que se torne um hábito, e seja colocado 
na rua rotina. Para isto continue seu planejamento distribuindo em sua 
agenda os compromissos, custos, e atividades durante seu dia a dia. 

Para auxiliar neste processo você encontra alguns planners gratuitos 
na internet, com controle de hábitos, planejamento financeiro, planner 
diário, mensal e calendário. Uma indicação é o Planner gratuito do site 
“DaCaixola” que você encontra no link www.dacaixola.com.br/planner-2020

Um excelente 2020 para você e toda família Univel!



Dezembro
Dia 19
Inicio das férias coletivas

Dia 25
Natal

Dia 31
Ano novo

Janeiro
Dia 06
Retorno ao atendimento

Fevereiro
De 03 a 07
Show Rural

De 10 a 21
Capacitação docente e 
planejamento pedagógico

Dia 27
Volta às aulas

Agenda
de
Eventos

Social Quer compartilhar novidades com a gente? 
Envie sua foto para comunicacao@univel.br

Renato Silva, Reitor da Univel juntamente 
com o professor Alessandro Zenni foram 
recebidos em Brasília pelo Ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro. O momento 
foi oportuno para relembrar a época em que 
Moro foi professor da Univel, como também 
debatidos temas pertinentes a comunidade.

Para comemorar mais um ano de atividades 
do Projeto Geração, o grupo se reuniu para 
uma confraternização de final do ano com 
almoço especial, apresentações artísticas 
e também o amigo secreto.

O Reitor Renato Silva esteve presente 
com a equipe da Univel, Rádio Colméia 
e Rádio CBN na Cavalgada da Expovel.

Duas jornalistas da Rádio CBN Cascavel ganharam 
em 1 e 2 lugar no Prêmio AMOP de Jornalismo 
2019. Na categoria Rádio, a Tatiane Bertolino e 
Franciele Tiem foram finalistas e conquistaram 
as primeiras colocações. 

A Coordenadora de Psicologia da Univel, Dra. 
Caroline Buosi Velasco, participou de uma 
Audiência Pública e um Seminário sobre 
Acolhimento Familiar em Dourados - MS. O 
momento foi importante para ela compartilhar 
seus conhecimentos com técnicos, secretários da 
assistência social, vereadores e estudantes.

o o



CuRSO SuPERIOR
DE TECNOLOGIA
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas - TADS  (noite)

Design Gráfico  (noite)

Fotografia  (noite)

Gastronomia  (manhã/noite)

Gestão Comercial  (noite)

CuRSOS DE GRADuAÇÃO

BACHARELADO
Administração  (manhã/noite)

Agronomia  (manhã/noite)

Arquitetura e Urbanismo  (manhã/noite)

Biomedicina  (manhã/noite)

Ciências Contábeis  (noite)

Direito  (manhã/noite)

Educação Física  (manhã/noite)

Engenharia Civil  (noite)

Engenharia de Produção  (noite)

Engenharia Mecânica  (noite)

Fisioterapia  (manhã/noite)

Jornalismo  (noite)

Medicina Veterinária  (manhã/noite)

Nutrição  (manhã/noite)

Odontologia  (integral/noite)

Psicologia  (manhã/noite)

Publicidade e Propaganda  (noite)

LICENCIATuRA
Pedagogia  (noite) Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing  NOVO

Pedagogia

Processos Gerenciais

CuRSOS EAD
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UNIVEL.BR

@UNIVELOFICIAL 45 3036.3664

45 98801.7885

ACESSE E
SAIBA MAIS:

agende sua prova!

VOCÊ  

 PRONTO

PARA AS  

OPORTUNIDADES  


