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ATIVIDADE 1: JUNTOS PELO MEIO AMBIENTE 

Descrição: Orientados pelo professor Dorneles Sita Fagundes acadêmicos da disciplina Tópicos 
Especiais dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, das Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat), criaram o projeto Juntos pelo Meio Ambiente, com o pensamento que pequenos gestos 
podem gerar grandes resultados. 

 

Objetivos: A ação foi realizada com a meta de ajudar as pessoas a terem consciência da 
importância da separação do lixo, realizando ações que envolvam a conscientização da preservação 
do meio ambiente. 

Público Alvo: Comunidade da região, mas principalmente da cidade de Taquara – RS. 

Período de realização: A ação se desenvolveu durante a disciplina Tópicos especiais, no 2º 
semestre de 2018, sendo colocada em prática pelos acadêmicos da disciplina, no dia 11 de 
novembro, na Praça Marechal Deodoro em frente à Prefeitura de Taquara.            

Além desta data, em razão do sucesso da iniciativa, houve atividade complementar na Feira do 
Livro de Taquara, que ocorreu na Rua Coberta, ao lado da Praça da Bandeira, de 22 a 24 de 
novembro, junto com os representantes das entidades apoiadoras. 

Resultados Obtidos: Houve a distribuição de sacolas ecológicas, recolhimento de lixo seco e 
esclarecimentos sobre a forma correta de separação do lixo, além de outras iniciativas. 

 



Nº total de beneficiários atendidos: Estima-se que o impacto ultrapassou 5.000 pessoas 
da comunidade, entre a ação do dia 11 de Novembro, a participação na feira do livro e 
entrevistas nas rádios locais e site da FACCAT.  

Entre pessoas abordadas de maneira direta, com explicações, dicas e distribuição de eco 
bags, foram impactadas 420 pessoas. 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 420 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: - 
Percentual da gratuidade parcial: - 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: - 
 

 
ATIVIDADE 2: NATAL SOLIDÁRIO 

 
Descrição: Os acadêmicos do curso superior em Gestão Comercial, e do curso de 
Administração das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), realizaram a 7ª edição do Natal 
Solidário.  O foco foi ajudar famílias carentes dos municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, 
Três Coroas, Sapiranga, Nova Hartz, Gramado, Rolante e São Francisco de Paula.  
 

O desenvolvimento da Campanha se decorreu da seguinte forma: Foram enviados e-
mails para os acadêmicos para convidá-los a participar da Campanha como representante de 
sua cidade, ficando estes responsáveis pela escolha dos pontos de coleta e entrega das 
caixas, recolhimento e distribuição as cestas básicas, contando com a supervisão do 
coordenador e suas assistentes. 
  

O projeto representa a preocupação das Faculdades Integradas de Taquara-Faccat 
com a responsabilidade social, onde os efeitos de simples atitudes podem representar na vida 
de famílias carentes, um olhar de esperança para um futuro melhor, alicerçados pela 
solidariedade e, em muitos casos, pela oportunidade de inclusão social.    

 

Objetivos: 
- Desenvolver a preocupação dos acadêmicos e da comunidade com a responsabilidade social; 
- Arrecadar cestas básicas para famílias carentes dos municípios de Taquara, Parobé, 
Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Nova Hartz, Gramado, Rolante e São Francisco de Paula. 



Público Alvo: Famílias carentes dos municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, 
Sapiranga, Nova Hartz, Gramado, Rolante e São Francisco de Paula.  
No entanto, neste ano, a campanha contou com a participação de alunos de Três Coroas, 
Rolante e Novo Hamburgo. 
 

 
 
Período de realização:  
Distribuição do material da campanha: 01 a 05 de novembro de 2018 
Período de coleta das cestas básicas: 06 de novembro a 09 de dezembro de 2018 
Período de entrega das cestas básicas: 10 a 14 de dezembro de 2018 
 
Resultados obtidos: A Coordenação do curso de Administração e Gestão Comercial das 
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveu a Campanha do Natal Solidário, onde 
foram distribuídas 86 cestas básicas, sendo doadas para o Lar de Idosos Família em Três 
Coroas, com 22 cestas básicas; Lar Bom Pastor de Moreira em Três Coroas, com 23 
unidades; Lar Doce Lar de Rolante com 40 unidades; e uma cesta básica para uma família 
carente em Novo Hamburgo. 
 

 

Participaram da ação: os acadêmicos Cátia Luana Wathier, Cátia Suellen Gandolfi, Cláudia 
dos Santos Kichler, Indaiá dos Santos Dreher, Jordana Souza da Silva, Lucas Everton Eickoff, 
Lucas Hilguera, Marlon de Almeida, Sabrina de Almeida e Uátina Pizzi Dal`Piaz Schabat. 

Nº total de beneficiários atendidos: foram beneficiadas 86 famílias carentes. 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: foram beneficiadas 86 famílias carentes. 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: - 
Percentual da gratuidade parcial: - 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  



ATIVIDADE 3: CAMPANHA DO AGASALHO 

Descrição: Ao completar sua sexta edição, a Campanha do Agasalho organizada pelos cursos de 
Administração e Gestão Comercial, se consolida como ação inspiradora, representando a 
preocupação do seu corpo docente e discente com a responsabilidade social. 

Fazer a diferença na vida de outras pessoas, oportunizando minimizar as dificuldades da 
comunidade carente propiciando minimamente uma condição humana mais digna. 

Objetivos: A Campanha do Agasalho 2018 teve como objetivo arrecadar artigos diversos, como 
roupas, sapatos, cobertores e roupas de cama para distribuí-los aos carentes dos municípios de 
Taquara, Novo Hamburgo, Santo Antonio da Patrulha e Igrejinha. 

Público Alvo: Comunidade carente da região, mais especificamente nos municípios de Taquara, 
Novo Hamburgo, Santo Antonio da Patrulha e Igrejinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de realização: a coleta ocorreu de 12 de Junho a 30 de junho de 2018. 

Resultados Obtidos: A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das 
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) arrecadou um total de 617 peças de roupas, 30 pares de 
calçados, 1 colchão e 1 edredom. 

   

Nº total de beneficiários atendidos: Estima-se que o impacto ultrapassou 400 pessoas da 
comunidade nas cidades envolvidas. 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 400 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: - 
Percentual da gratuidade parcial: - 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: - 


