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Ao abordarmos o tema pesquisa científica historicamente, podemos considerá-la multissecular, 

originando-se a partir da filosofia e desenvolvendo-se mais notadamente nos séculos XIX e XXˡ. Fala-

se que o senso comum juntamente com a religião e a filosofia, orientaram as investigações do homem 

sobre o universo até o século XV. Contudo, foi a partir do século XVI que o método científico de fato 

se desenvolveu, atribuindo-se a Galileu (1564-1642) o tratamento teórico sobre o tema, com o método 

experimental². Notadamente, a pesquisa científica está em constante transformação, numa dinâmica 

surpreendente, com mudanças e inovações que objetivam atender as necessidades e interesses da 

sociedade. 

Pensando no quanto o crescimento da 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.  

Desde de 2009, este Comitê vem a cada ano promovendo ações em busca do alcance dos 

objetivos, da excelência e qualificação nos processos inerentes à pesquisa na instituição. Conforme 

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 
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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.  

Tendo em vista tais metas, as Faculdades Integradas de Taquara, através da Vice-Direção de 

Pesquisa e Pós-Graduação e do Comitê de Pesquisa, lançam Edital de Pesquisa anualmente para 

projetos de pesquisa no âmbito da FACCAT. A finalidade 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 objetivo a 

integração ensino, pesquisa e extensão, através 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.  

No ano de 2017, o desenvolvimento das pesquisas que foram contempladas a partir do Edital 

01/2016, deu-se conforme o previsto. Foram apresentados os Relatórios Parciais e Finais, do Edital 

01/2015, em reunião especial os pesquisadores apresentaram os resultados de suas pesquisas cabendo 

aos membros a aprovação final, dando, portanto, o devido encerramento e estes projetos.  
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Edital de Pesquisa 01/2016 

 

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 01/2016. Lançado em novembro de 2016, o Edital promoveu 

a seleção de projetos de pesquisa coordenados por professores pesquisadores da FACCAT. Para este 

Edital, houve a inscrição de 16 projetos. Os candidatos tiveram até o dia 15 de março de 2017 para 

procederem com o envio de suas propostas, que foram avaliadas de forma criteriosa pelos integrantes 

do Comitê, em reunião ocorrida no dia 27 de março de 2017. Após, as avaliações de cada projeto foram 

direcionadas à Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa. A divulgação dos resultados dos projetos 

contemplados ocorreu no dia 15 de maio e a execução dos projetos teve início no mês de junho. Os 

projetos encaminhados para participarem do Edital foram os seguintes: 

 

ÁREA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Aplicação das Diretrizes da Ciência da Mente, Cérebro e Educação no Desenvolvimento de 

Características Empreendedoras em Discentes de Práticas Estágios Curriculares 

Coordenadora: Cármen Marilei Gomes 

 

Produção Compartilhada De Conteúdos Audiovisuais Na Educação: Um Proposta De Formação 

Continuada Para Professores E Futuros Professores 

Coordenadora: Patrícia Fernanda Carmen Kebach 
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Professor na Atualidade 

Coordenadora: Maria de Fátima Reszka 

 

Relação Entre Ensino, Pesquisa e Extensão e Desenvolvimento Profissional Docente Como 

Indicativos de Qualidade no Ensino Superior 

Coordenadora: Maria Janine Dalpiaz Reschke 

 

Práticas Pedagógicas, Saberes Produzidos e Formação Continuada de Professores de Escolas 

Públicas e Privadas do Vale do Paranhana: Interlocuções Acadêmicas com o Cotidiano Escolar 

Coordenadora: Carla Tatiana Moreira do Amaral Silveira 

 

Inovando em Rede 

Coordenadora: Querte Teresinha Conzi Mehlecke 

 

  

ÁREA DE PESQUISA: INSTITUIÇÕES, ORDENAMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Acompanhamento da Opinião da População Sobre Políticas Públicas de Desenvolvimento 

Regional por Meio da Mineração de Opiniões em Redes Sociais 

Coordenador: Leonardo Augusto Sápiras 

 

Meios Consensuais de Resolução de Conflitos e os seus Reflexos no Desenvolvimento Regional: o 

Caso do Vale Do Paranhana 

Coordenadora: Natascha Silva Anchieta 
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ÁREA DE PESQUISA: ORGANIZAÇÕES, MERCADOS E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO REGIONAL 

 

Gestão da Prática Clínica do Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde: Sistematização e 

Proposição para a Qualificação da Assistência à Saúde no Município de Taquara 

Coordenador: Gimerson Erick Ferreira 

 

Sustentabilidade Corporativa - Um dos Pilares para a Resiliência do Vale do Paranhana 

Coordenadora: Claralucia Prates Machado 

 

Intenção e Motivação de Alunos do Ensino Médio  d o Vale do Paranhana na Escolha de Curso de 

Ensino Superior 

Coordenadora: Marley de Almeida Tavares Rodrigues 

 

Sustentabilidade no Processo Projetual de Design das Indústrias Calçadistas do Vale do 

Paranhana 

Coordenadora: Monica Greggianin 

 

Os Valores Gerados e Pagos Para a União pelas Pessoas Jurídicas com Sede no Município de 

Rolante e o Efetivo Retorno para o Caixa do Município no Ano de 2016 

Coordenador: Oscar Luiz da Silveira Scherer 

 

Faccat: Instituição de Ensino Referência em Desenvolvimento Sustentável no Vale do Paranhama 

Coordenador: Felipe Baptista Leão 
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ÁREA DE PESQUISA: SAÚDE E SUAS INTERFACES COM O AMBIENTE E A 

COMUNIDADE 

 

Efeito da Utilização de Metformina ou da Associação de Metformina e Outros Hipoglicemiantes 

Orais na Pressão Arterial e Variabilidade da Pressão Arterial de Pacientes Diabéticos 

Coordenadora: Patrícia Martins Bock 

 

O Uso de Equipamentos de Proteção Individual em Trabalhadores em Extração de Minério 

Coordenadora: Edna Thais Jeremias Martins 

 

 

Projetos selecionados 

 

O Edital de Pesquisa 01/2016 contemplou quatro projetos de pesquisa: 

 

Linha de Pesquisa: Educação e Formação de Professores.  

 

Projeto: Aplicação das diretrizes da ciência da mente, cérebro e educação no 

desenvolvimento de características empreendedoras em discentes de prática e 

estágios curriculares 

Coordenadora: Prof.ª Dr. ª Carmen Marilei Gomes 

Pesquisador: Prof. Ddo. Gimerson Erick Ferreira 
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Linha de Pesquisa: Instituições Ordenamento territorial e políticas para o Desenvolvimento 

Regional. 

 

Projeto: Acompanhamento da opinião da população sobre políticas públicas de 

desenvolvimento regional por meio da mineração de opiniões em redes sociais  

Coordenador: Prof. Mestre Leonardo Augusto Sápiras.   

 

 

Linha de Pesquisa: Organização, Mercado e desenvolvimento Econômico e Regional. 

 

Projeto: Gestão da prática clínica do enfermeiro na atenção 

primária à saúde: sistematização e proposição para a qualificação 

da assistência à saúde no município de Taquara 

Coordenador: Prof. Ddo. Gimerson Erick Ferreira. 

Pesquisadora: Clarissa Bohrer da Silva   

Pesquisadora: Vilma Constancia dos Santos.   

 

 

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

 

Projeto: Efeito da utilização de Metformina ou da associação de Metformina e outros 

hipoglicemiantes orais na pressão arterial e variabilidade da pressão arterial de 

pacientes diabéticos 

Coordenadora: Dr. ª Patrícia Martins Bock.   
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O prazo máximo de execução dos projetos será de 12 meses, tendo seu início em 01 de junho de 

2017 e finalização em 31 de maio de 2018. A 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 

 

As professoras Claralucia Prates Machado e Nóris Coimbra Scaglia realizaram suas pesquisas 

ao longo de 2016/2 e 2017/1, finalizando em 2017. Os integrantes do Comitê de Pesquisa realizaram a 

avaliação dos relatórios finais das pesquisas selecionadas e realizadas conforme Edital 01/2015. Os 

relatórios finais foram aprovados. 

 

 

Vale do Paranhana Resiliente 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Profª. Claralucia Prates Machado 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil dos Trabalhadores em Extração de Minério em Relação a 

Doenças Respiratórias Ocupacionais e Doenças Respiratórias 

Associadas 

Linha de pesquisa: Saúde e suas interfaces com o ambiente e a 

comunidade 

Coordenador: Profª. Nóris Coimbra Scaglia. 
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No mês de dezembro de 2017 ocorreu a avaliação dos Relatórios Parciais das pesquisas em 

andamento relativas ao Edital 01/2016. 

 

 

Apoio aos professores 

 

 O Comitê de Pesquisa procurou apoiar, dentro de suas possibilidades, os coordenadores dos 

projetos de pesquisa selecionados pelos Editais de Pesquisa 01/2016, através de orientações e auxílio 

em procedimentos correlatos à pesquisa.  

 

 

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 à 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.  
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 No ano de 2017, o Comitê de Pesquisa acompanhou o trabalho das duas bolsistas selecionadas 

para as bolsas de iniciação científica, relativas ao Edital BIC de 2016, cujas bolsas terminaram em maio 

de 2017. A acadêmica Diva Juliana Aguiar da Silva da pesquisa da professora Nóris Scaglia e Fernanda 

Fulber, da pesquisa da professora Claralucia Machado. 

Acompanhamos também, no ano de 2017, os quatro bolsistas selecionados para os projetos em 

andamento pelo Edital 01/2016. Os acadêmicos bolsistas são os seguintes:  

■ Edemilson Pichek dos Santos, do Curso de Enfermagem, para o projeto: Aplicação das diretrizes da 

ciência da mente, cérebro e educação no desenvolvimento de características empreendedoras em 

discentes de prática e estágios curriculares, sob coordenação da Professora Carmen Marilei Gomes. 

■ Samanta Andressa Richter, do Curso de Enfermagem, para o projeto:  Gestão da prática clínica do 

enfermeiro na atenção primária à saúde: sistematização e proposição para a qualificação da assistência 

à saúde no município de Taquara, sob coordenação do Professor Gimerson Erick Ferreira. 

■ Rodrigo Antônio Weber, do Curso de Sistemas de Informação, para o projeto: Acompanhamento da 

opinião da população sobre políticas públicas de desenvolvimento regional por meio da mineração de 

opiniões em redes sociais, sob coordenação do Professor Leonardo Augusto Sápiras. 

■ Gabrielle Steglich Valentim, do Curso de Enfermagem, para o projeto: Efeito da utilização de 

Metformina ou da associação de Metformina e outros hipoglicemiantes orais na pressão arterial e 

variabilidade da pressão arterial de pacientes diabéticos, sob coordenação da Professora Patrícia 

Martins Bock.  
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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 do Comitê de Pesquisa continuam a ser realizados 

on-line, através do sistema SAGA. 

 

 

Reuniões 

 

 No ano de 2017, o Comitê de Pesquisa reuniu-se para discutir assuntos pertinentes aos projetos 

de pesquisa em andamento e seleção conforme Edital 01/2016. 
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Edital 01/2017 

 

Lançamento do Edital 

 

O Edital de Pesquisa 01/2017, lançado em 21 de dezembro de 2017, selecionará projetos de 

pesquisa para serem realizados com o fomento da Faccat no período de 2018. As inscrições ocorrerão 

até o dia 23 de março de 2018; a avaliação será no dia 18 de abril de 2018; a divulgação dos resultados 

está prevista para o dia 30 de abril de 2018; e o início dos trabalhos para o dia dois maio de 2018.  

 

 

Planejamento para 2018 

 

Reuniões, Editais e Acompanhamentos 

 

Durante o primeiro semestre de 2018 ocorrerá a realização de avaliação dos projetos enviados 

on-line, com a posterior contratação dos projetos, elaboração e divulgação de Editais de Bolsa de 

Iniciação Científica. Além disso, será realizado, de maneira personalizada, o apoio operacional para o 

bom andamento dos projetos. 
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Cursos de Capacitação em pesquisa científica 

 

Contemplando sugestões desenvolvidas nas reuniões do Comitê de Pesquisa, o setor buscará 

articular 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. A atividade está em 

processo de elaboração.  

 

 

Comitê de Pesquisa 

 

 

Contato: comitepesquisa@faccat.br 

 (1º piso do Prédio Administrativo) 
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Ramal: 604 
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