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A pesquisa continua a ser um componente relevante da educação profissional
(SMITH; ROSEBERRY, 2013), podendo ser considerada um portal de aprendizado,
possibilitando a ampliação e transformação da visão de mundo, muitas vezes de modo
contraintuitivo (TUCKER; WEEDMAN; BRUCE; EDWARDS, 2014). Logo, a compreensão e
aprofundamento de conceitos, teorias, práticas, os quais potencializam uma melhor
aprendizagem, são possíveis por intermédio da pesquisa científica.
Focando neste viés de que a pesquisa científica é importante para o desenvolvimento
da sociedade como um todo e mais especificamente para as instituições de ensino, a
FACCAT criou e mantém o Comitê de Pesquisa. Este órgão tem como objetivo assessorar a
Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação na elaboração, planejamento e execução da
política de pesquisa científica e tecnológica da FACCAT, estabelecendo prioridades na
aplicação de recursos para estes fins.
A promoção de ações as quais buscam a excelência e a qualificação nos processos
inerentes a pesquisa na Faccat ocorrem desde 2009. Como previsto no Regulamento do
Programa de Pesquisa Científica procuramos produzir abordagens inovadoras no âmbito das
ciências e da metodologia, assim como incentivar o desenvolvimento e a consolidação da
investigação no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação, articulando a pesquisa
com o ensino e a extensão. A Instituição procura estimular nos acadêmicos o espírito
investigativo como forma de consolidar a educação científica, incentivando a revisão crítica
de questões teóricas e/ou práticas pertinentes ao objeto da análise e a formação de
pesquisadores e subsidiar o desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu,
divulgando os resultados obtidos, compartilhando o conhecimento, além de procurar atender
às necessidade e demandas da sociedade, colaborando para a busca da transformação a
partir da produção científica e tecnológica.
Valorizando as descobertas científicas, as Faculdades Integradas de Taquara, através
da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e do Comitê de Pesquisa, lançam

anualmente Edital de Pesquisa para projetos de pesquisa no âmbito da FACCAT. O objetivo
é produzir abordagens inovadoras no campo das ciências e da tecnologia e incentivar a
formação de pesquisadores, com a participação de alunos em projetos de pesquisa, como
forma de consolidar a formação acadêmica através da prática de pesquisa. Desta forma a
FACCAT busca contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, tendo como meta a
integração ensino, pesquisa e extensão, por meio da inserção de alunos da graduação e
pós-graduação; da atuação no desenvolvimento local e regional e da aplicabilidade de seus
resultados e ações nas prioridades de extensão das Faculdades.
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Edital de Pesquisa 01/2018
Edital de Pesquisa seleciona projetos
O Comitê de Pesquisa, com o suporte da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa
coordenou o processo inerente ao Edital de Pesquisa 01/2018. Lançado em dezembro de
2018, o Edital promoveu a abertura para o processo de seleção de projetos de pesquisa
coordenados por professores pesquisadores da FACCAT. Para este Edital, houve a inscrição
de 13 projetos. Os candidatos tiveram até o dia 15 de março de 2019 para procederem com
o envio de suas propostas que foram avaliadas de forma criteriosa pelos integrantes do
Comitê, em reunião ocorrida no dia 04 de abril de 2019. Após, as avaliações de cada projeto
foram comunicadas à Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa por meio de comunicação
oficial. A divulgação dos resultados dos projetos contemplados ocorreu no dia 30 de abril e a
execução dos projetos teve início no mês de maio de 2019. Os projetos encaminhados para
participarem do Edital foram os seguintes:

ÁREA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Título: Práticas Pedagógicas, Saberes Produzidos e Formação Continuada de Professores
de Escolas Públicas e Privadas do Vale do Paranhana: Interlocuções Acadêmicas Com o
Cotidiano Escolar.
Coordenador do projeto: Carla Tatiana Moreira do Amaral Silveira

Título: Em Busca da Transdisciplinaridade no/do Direito Frente aos Desafios da Sociedade
Contemporânea: A Intercomunicação dos Saberes na Educação e Formação Docente Para o
Desenvolvimento Regional.
Coordenador do projeto: Daniele Weber S. Leal

Título: Contextos Emergentes e as Boas Práticas Docentes: Implicações na Qualidade do
Ensino Superior.
Coordenador do projeto: Maria Janine Dalpiaz Reschke

ÁREA DE PESQUISA: INSTITUIÇÕES, ORDENAMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Título: Avaliação-Piloto do Impacto Antrópico e Poluição dos Recursos Hídricos da Região
da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Paranhana (Área 2).
Coordenador do projeto: Delmar Bizani

Título: Os Meios Autocompositivos de Resolução de Conflitos e Seus Reflexos no
Desenvolvimento Regional do Vale do Paranhana.
Coordenador do projeto: Tatiana Martins do Amaral
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Título: Mapeamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Escolas do Vale do
Paranhana.
Coordenador do projeto: Felipe Baptista de Leão

Título: Um Paraíso Fiscal Chamado Brasil: Análise das Distorções do Sistema Tributário
Brasileiro e Suas Consequências Locais e Globais Para a Sociedade e o Mercado.
Coordenador do projeto: Rafael Koche

Título: Fatores Determinantes da Continuidade Operacional em Pequenas e Médias
Empresas do Vale do Paranhana/RS.
Coordenador do projeto: Tatiane Pietrobelli Pereira e Kélim Bernardes Spreenger

ÁREA DE PESQUISA: SAÚDE E SUAS INTERFACES COM O AMBIENTE E A
COMUNIDADE

Título: Observatório e Mapeamento do Trabalho Escravo Contemporâneo no Vale do
Paranhana.
Coordenadora do projeto: Angela Kirschner

Título: O Ambiente Acadêmico como Protagonista na Promoção da Saúde e Bem-Estar de
Graduandos.
Coordenador do projeto: Cármen Marilei Gomes

Título: Agência, Estrutura, e Adaptabilidade de Carreira em Profissionais: um Estudo
Longitudinal sobre Antecedentes, Consequentes e Narrativas.
Coordenador do projeto: Letícia Horn Oliveira

Título: Efeitos da Inclusão de Mobilizações com Movimento a um Programa de Exercícios
Terapêuticos em Pacientes com Dor no Ombro Relacionada com o Manguito Rotador.
Coordenador do projeto: Rafael Baeske

Título: Corrida Saudável: Programa de Avaliação e Orientação para Corredores Profissionais
e Amadores da Região do Paranhana.
Coordenador do projeto: Rodrigo Rodrigues

Projetos selecionados
O Edital de Pesquisa 01/2018 contemplou três projetos de pesquisa:

Linha de Pesquisa: Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional

Mapeamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Escolas
do Vale do Paranhana.
Coordenador do projeto: prof. Felipe Baptista de Leão

Linha de Pesquisa: Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional

Fatores Determinantes da Continuidade Operacional em Pequenas e
Médias Empresas do Vale do Paranhana/RS.
Coordenadoras do projeto: prof. ª Tatiane Pietrobelli Pereira e prof. ª Kélim
Bernardes Spreenger
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Os Meios Autocompositivos de Resolução de Conflitos e Seus Reflexos
no Desenvolvimento Regional do Vale do Paranhana.
Coordenadora do projeto: prof. ª Tatiana Martins do Amaral

O prazo máximo de execução dos projetos será de 12 meses, tendo seu início em 02
de maio de 2019 e finalização em 30 de abril de 2020. Para cada projeto selecionado foi
disponibilizado um aluno bolsista de iniciação científica, por 8 horas semanais, com valor de
bolsa equivalente a uma disciplina/semestre e período de vigência de dois semestres.

Avaliação de Relatórios Finais
Os professores Cármen Marilei Gomes, Ana Paula Vanz e Maureen Koch Senger
realizaram suas pesquisas ao longo de 2018/2 e 2019/1, finalizando em 2019. Os integrantes
do Comitê de Pesquisa realizaram a avaliação dos relatórios finais das pesquisas
selecionadas e realizadas conforme Edital 01/2017. Os relatórios finais foram aprovados.
Linha de Pesquisa: Educação e Formação de Professores.

Projeto: A Neuroeducação como Ferramenta para o Protagonismo do
Professor no Desenvolvimento Cognitivo e Emocional de Crianças
Coordenadora: Prof.ª Dr. ª Carmen Marilei Gomes

Linha de Pesquisa: Saúde e suas Interfaces com o Ambiente e a Comunidade.

Infusão Domiciliar para Doenças Lisossômicas no Brasil
Coordenadora: Dra. Ana Paula Vanz

Linha de Pesquisa: Saúde e suas Interfaces com o Ambiente e a Comunidade.

Acessibilidade, Saúde e Qualidade de Vida: Percepção de Pessoas com
Deficiência Residentes na Cidade de Taquara – RS
Coordenadora: Me. Maureen Koch Senger

A publicitação dos resultados das pesquisas ocorreu no dia 04 de abril de 2019, tendo
nota de divulgação no site da instituição. Segue abaixo a notícia publicada no site da Faccat:
link da notícia: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/4280#slideshow-1

Abaixo seguem algumas fotos da Apresentação das Pesquisas

Apoio aos professores
O Comitê de Pesquisa procurou apoiar os coordenadores dos projetos de pesquisa
selecionados pelos Editais de Pesquisa 01/2018, por meio de orientações e auxílio em
procedimentos correlatos à pesquisa, sempre que solicitado.

Editais de Bolsa de Iniciação Científica
Bolsas de Iniciação Científica acompanhadas pelo Comitê de Pesquisa
Editais para a seleção de bolsistas de Iniciação Científica foram acompanhados pelo
Comitê de Pesquisa da FACCAT. Evidencia-se que este Comitê atua em diferentes frentes
durante o processo: apoio à Legislação quanto a redação dos Editais; apoio e

implementação da divulgação dos processos junto ao corpo docente e discente, confecção e
coleta de assinaturas nos Termos de Compromisso e acompanhamento dos bolsistas.
No ano de 2019, o Comitê de Pesquisa acompanhou o trabalho de três bolsistas
selecionados, um para cada projeto, para as bolsas de iniciação científica, relativas ao Edital
BIC de 2018, cujas bolsas terminaram em maio de 2019. Os acadêmicos bolsistas foram os
seguintes:

Camila Freitas dos Santos, do Curso de Enfermagem, para o projeto: Infusão
Domiciliar para Doenças Lisossômicas no Brasil, sob coordenação da
Professora Dra. Ana Paula Vanz.

Alexio Matheus Fröhlich, do Curso de Psicologia, para o projeto:

A

Neuroeducação como Ferramenta para o Protagonismo do Professor no
Desenvolvimento Cognitivo e Emocional de Crianças, sob coordenação da
Professora Dra. Cármen Marilei Gomes.

Luana Padilha Juliano, do Curso de Fisioterapia, para o projeto: Acessibilidade,
Saúde e Qualidade de Vida: Percepção de Pessoas com Deficiência Residentes
na Cidade de Taquara – RS, sob coordenação da Professora Me. Maureen
Koch Senger.

Para o Edital 01/2019, foram selecionados os acadêmicos para Bolsa Iniciação
Científica:

Marcilei Mayer Padilha, do Curso de Direito, para o projeto: Os Meios
Autocompositivos de Resolução de Conflitos e Seus Reflexos no
Desenvolvimento Regional do Vale do Paranhana, sob coordenação da
professora Tatiana Martins do Amaral.

Bruna de Carvalho Fagundes de Lima, do Curso de Direito, para o projeto: Os
Meios Autocompositivos de Resolução de Conflitos e Seus Reflexos no
Desenvolvimento Regional do Vale do Paranhana, sob coordenação da
professora Tatiana Martins do Amaral. Em substituição à Marcilei Mayer
Padilha.

Samuel Mariano Sperb, do Curso de Ciências Contábeis, para o projeto:
Fatores Determinantes da Continuidade Operacional em Pequenas e Médias
Empresas do Vale do Paranhana/RS, sob coordenação da professora Tatiane
Pietrobelli.

Gabriel Schmitt Morais, do Curso de Administração, para o projeto:
Mapeamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Escolas do
Vale do Paranhana, sob coordenação do professor Felipe Baptista de Leão.

Qualificação de procedimentos
Envio de projetos on-line
Com o apoio da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa e do Núcleo de Sistemas
Administrativos, o envio de projetos para avaliação pelos membros do Comitê de Pesquisa
continua a ser realizados on-line, através do sistema SAGA.

Reuniões
No ano de 2019, o Comitê de Pesquisa reuniu-se para discutir assuntos pertinentes
aos projetos de pesquisa em andamento e para a avaliação conjunta dos projetos inscritos
no Edital 01/2018. O processo da avalição ocorreu, primeiramente de forma individual,
através do Google Formulário: cada integrante avaliou os projetos inscritos pontuando-os
segundo critérios pré-estabelecidos pelo Edital de Pesquisa 01/2020. Após a avalição
individual os resultados foram discutidos na reunião com o colegiado do Comitê de Pesquisa
para a elaboração da Planilha com as notas e observações finais.

No mês de abril aconteceu a capacitação oferecida pela coordenação do Comitê de
Pesquisa e do CEP/FACCAT para os coordenadores de cursos da instituição.

Pauta:
 Diferenciação entre o Comitê de Pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa: objetivos,
estrutura, atribuições, integrantes, plataformas digitais de cada Comitê.
 Avaliação dos TCCs pela Comissão de Avaliação dos Projetos de TCC e necessidade
de submissão à Plataforma Brasil (quando e como);
 TCLE da Plataforma FACCAT e TCLE da Plataforma Brasil;
 Cuidados com a elaboração de documentos e declarações, em busca de pendência
zero.

Cursos de Capacitação em pesquisa científica
Salientamos a inovação e prática exitosa ocorrida no ano de 2019 quanto a
capacitação em pesquisa científica, sob a coordenação da professora Drª Patrícia Fernanda
Kebach e que contemplou itens que estão previstos no Regulamento do Comitê de Pesquisa:

DEFINIÇÃO
Art. 1º O Comitê de Pesquisa é o órgão de assessoramento da Vice-Direção de Pesquisa e
Pós-Graduação na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa científica e

tecnológica da instituição, estabelecendo prioridades na aplicação de recursos para estes
fins.
ART. 7º - o Comitê de Pesquisa tem as seguintes atribuições:
I – zelar pela liberdade da criação individual na atividade de pesquisa;
II – acompanhar os programas de criação individual na atividade de pesquisa;
III – coordenar o programa de Bolsas de Iniciação Científica: CAPES, FAPERGS, PROBIC,
FACCAT;
IV – assessorar a Vice-direção de Pesquisa e Pós-graduação e os Grupos de Pesquisa,
quando solicitado, em matérias relacionadas às atividades de pesquisa;
V – estimular atividades de cooperação científica, em nível regional, nacional e internacional;
VI – colaborar na elaboração do relatório referente às atividades de pesquisa;
VII – deliberar, emitindo parecer formal, sobre matérias que lhe sejam submetidas;
VIII – coordenar os serviços de apoio a pesquisadores, incluindo assessoria para elaboração
de projetos, análises estatísticas, tradução e edição de textos, produção de documentação
científica e custeio de publicações, além de intermediação de informações sobre agências de
fomento e meios de obtenção e aplicação de financiamento de projetos de pesquisa;
IX – acompanhar e avaliar projetos de pesquisa em execução e, mediante análise de
Relatórios técnico-científicos gerados, dar parecer circunstanciado.

Assim, a partir das ações da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, planejadas e
executadas com a participação direta da professora Patrícia Kebach e equipe, foram
realizadas:
 A I Feira Científica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de participar
como avaliadora das feiras realizadas em diferentes cidades do Vale do Paranhana;
 A II Mostra Científica Júnior da FACCAT, que possibilitou a apresentação dos
trabalhos científicos dos alunos do Ensino Médio da região e arredores, contando com
a avaliação de professores da instituição, inclusive a coordenadora Aneli Paaz;
 Concurso pequeno pesquisador, que consistiu em um concurso de desenhos, junto
aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para a eleição de imagens que

comporão o material didático pedagógico sobre Iniciação Científica, que irá para as
escolas da região;


As feiras de iniciação científica supracitadas compuseram a XVII Mostra de Iniciação
Científica e o IX Salão de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat).
Todos esses eventos visaram a realizar ações de extensão envolvendo a comunidade

local e regional e proporcionar uma educação de qualidade para a região.

Planejamento para 2020
Lançamento do Edital 2020
O Edital de Pesquisa 01/2020, do Comitê de Pesquisa, lançado em 03 de fevereiro de
2020, selecionará projetos de pesquisa para serem realizados com o fomento da Faccat no
período de 2020. As inscrições ocorrerão até o dia 31 de março de 2020; a divulgação dos
resultados está prevista para o dia 30 de abril de 2020; e o início dos trabalhos para o dia 04
maio de 2020 até 04 de maio de 2021.

Nota de esclarecimento:
O lançamento dos Editais de Pesquisa oriundos do Comitê de pesquisa da FACCAT
até esta edição, sempre foram publicados em 30 de novembro de cada ano com as
inscrições, promulgação dos resultados e execução no ano seguinte. A seguir esta
sistemática, teríamos nesta edição o Edital nº 01/2019, publicado em 30 de novembro de
2019, o que gerava alguns problemas de entendimento uma vez que seriam executados no
ano seguinte. Optou-se, com aval da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, por
publicar uma nota no site da Instituição anunciando que o novo Edital seria publicado no dia
03/de fevereiro de 2020 com execução iniciada no mesmo ano. Doravante seguirá esta
sistemática.

Nova composição do Comitê de Pesquisa – Reuniões
 No mês de março acontecerá a atualização do Regulamento do Comitê de Pesquisa
que vige desde 2009 e o encaminhamento do mesmo para aprovação pelo Conselho
Superior da Faccat;
 Indicação de novos membros do Comitê de Pesquisa e respectiva publicação de
Portarias de nomeação;
 Reunião de elaboração de cronograma de atividades;
 Revisão dos critérios de avaliação dos Projetos de pesquisas por Editais;
 Formação de equipes de trabalho para cumprir com as atribuições previstas no
Regulamento (citadas no item de Cursos de Capacitação em Pesquisa científica);
 Avaliação dos Projetos de Pesquisa inscritos segundo o Edital 01/ 2020 pelo colegiado
e enviados on-line para serem avaliados individualmente, com atribuição de notas
pelos membros do Comitê, enviados on-line, com a posterior divulgação dos
resultados dos projetos, elaboração e divulgação de Editais de Bolsa de Iniciação
Científica;
 Apoio operacional para o bom andamento dos projetos contemplados;
 Apresentação oficial e avaliação dos Relatórios Finais com os resultados das
pesquisas contempladas pelo Edital 01/2018 (Maio 2020).

Cursos de Capacitação em pesquisa científica
 Contemplando atribuições do Comitê de Pesquisa, o setor buscará desenvolver a
realização de cursos de capacitação para a formação de professores pesquisadores,
que será aberto a todos os docentes interessados no aprimoramento na pesquisa
científica, coordenados pela professora Patrícia Kebach.

 Oferta de Curso de Iniciação Científica para Licenciandos, professores formados
demais pessoas interessadas em aprender sobre iniciação científica, em parceria com
a Vice direção de Pesquisa e Pós-Graduação e Comitê de Pesquisa;
 Organização da II Feira Científica da Educação Infantil e Ensino Fundamental e da III
Mostra Científica Júnior, em parceria com a Vice direção de Pesquisa e PósGraduação e Comitê de Pesquisa;
 Organização do III Seminário de Iniciação Científica do Vale do Paranhana, em
parceria com a Prefeitura Municipal de Parobé para os professores de Educação
Infantil e Ensino Fundamental da região e comunidade acadêmica, envolvendo ações
junto a Graduação e Pós-graduação de Pesquisa e Extensão, especialmente o
Mestrado em Desenvolvimento Regional.

Comitê de Pesquisa
Contato: comitepesquisa@faccat.br
(1º piso do Prédio Administrativo)
Telefone: 3514 6600
Ramal: 604

Professora Aneli Paaz
Coordenadora

Taquara, 27 de fevereiro de 2020

