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 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 

FACCAT, estabelecendo prioridades na aplicação de recursos para estes fins. Criado em 2009, este 

Comitê vem a cada ano promovendo ações em busca da excelência e qualificação nos processos 

inerentes à pesquisa na instituição, desenvolvendo diversas atividades com esta finalidade. O ano de 

2012, neste aspecto, foi de intenso trabalho, com a manutenção de conquistas alcançadas e com 

projetos visando novas perspectivas. 

O Comitê de Pesquisa publicou em dezembro de 2011 o Edital 01/2011 que contou com seis 

projetos inscritos, dos quais foram selecionados dois, a partir dos critérios pré-estabelecidos e 

publicizados através do link disponível no site da FACCAT.  

Em julho de 2012, por ocasião da Reunião Geral de Professores – Formação Continuada – 

ocorreu a apresentação dos relatórios finais das pesquisas do Edital 01/2010. Nesta ocasião a temática 

do encontro de formação teve como foco a pesquisa em sala de aula. Para tanto, foram convidados a 

fazerem relatos de pesquisa em sala de aula e nos respectivos cursos, os coordenadores dos cursos de 

Psicologia, Engenharia de Produção e Matemática. 

Para 2014, o Comitê de Pesquisa apresenta novas propostas de atividades a serem realizadas, 

com foco na qualificação da pesquisa científica junto ao corpo discente e docente, com especial 

destaque para atividades voltadas à formação de professores, divulgação de Editais de fomento externo 

e atividades de qualificação e capacitação, a serem desenvolvidas com o apoio de outros setores da 

instituição. 

Anualmente, no mês de novembro, as Faculdades Integradas de Taquara, através da Vice-

Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e do Comitê de Pesquisa, lançam Edital de Pesquisa para 
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projetos de pesquisa no âmbito da FACCAT para, entre outros objetivos, produzir abordagens 

inovadoras no âmbito 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.  

Na tarde de 29 de outubro de 2013, quatro professores pesquisadores da FACCAT e alunas 

bolsistas de iniciação científica apresentaram aos integrantes do Comitê de Pesquisa e do Comitê de 

Ética em Pesquisa, bem como aos convidados presentes, os resultados finais e parciais das pesquisas 

que foram realizadas a partir dos Editais de Pesquisa FACCAT, nº 01/2011 e nº 01/2012, que 

ocorreram nos anos de 2012 e 2013, com duração sempre de 12 meses.   

 

 

 

Edital de Pesquisa 01/2012 

 

 

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 01/2012. Lançado em dezembro do referido ano, o Edital 

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

Os candidatos tiveram até o mês de Janeiro de 2013 para procederem com o envio de suas propostas, 

que foram avaliadas de forma criteriosa pelos integrantes do Comitê. As avaliações de cada projeto 

foram direcionadas a Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa, sendo que em Março de 2013 os 
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projetos contemplados foram divulgados. Os seis projetos encaminhados para participarem do Edital 

foram os seguintes: 

 

Avaliação neuropsicológica e medidas biológicas em usuárias de crack 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenadora: Profª. Adriana Raquel Binsfeld Hess 

 

 

Qualidade do ar interior, avaliada através das concentrações ambientais de formaldeído, e 

sintomas respiratórios em escolas do Vale do Paranhana 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenador: Prof. Rafael Linden 

 

 

Indicadores de risco cardiovascular na população do Vale do Paranhana e aplicação da educação 

em saúde 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenadora: Profª. Claudia Capellari 

 

 

Qualidade no atendimento ao turista do Vale do Paranhana através do treinamento e 

desenvolvimento dos profissionais e empresários do segmento 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenadora: Profª. Teresa Cristina Gonçalves Pereira da Silveira 

 

 

Faccat contribuindo com a inclusão tecnológica: construção de jogos flash “objetos de 

aprendizagem” para as escolas públicas do Vale do Paranhana 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenadora: Profª. Lucieli Martins Gonçalves Descovi 

 

 

As festas regionais e a construção do imaginário turístico do Vale do Paranhana 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Prof. Álvaro Luis de Melo Machado 
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Projetos selecionados 

 

 

 O Edital de Pesquisa 01/2012 contemplou dois projetos de pesquisa: 

 

■ Qualidade do ar interior, avaliada através das concentrações ambientais de 

formaldeído, e sintomas respiratórios em escolas do Vale do Paranhana, coordenado 

pelo Prof. Rafael Linden.  

 

■ Avaliação neuropsicológica e medidas biológicas em usuárias de crack, 

coordenado pela Profª. Adriana Raquel Binsfeld Hess.  

 

 A pesquisa do professor Rafael Linden teve início em Abril de 2013 e a da professora Adriana 

em Julho de 2013. Os professores contaram com o apoio de bolsistas, especialmente selecionados para 

trabalharem nas referidas pesquisas. 

 

Apoio aos professores 

 

 O Comitê de Pesquisa procurou apoiar, dentro de suas 

possibilidades, os coordenadores dos projetos de pesquisa selecionados 

pelos Editais de Pesquisa 01/2012, através de orientações e auxílio em 

procedimentos correlatos à pesquisa. Em conjunto com as ações do 

NAP, o Comitê de Pesquisa participou da segunda edição do curso sobre 

o software de pesquisa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), ministrada pelo professor Giovanni Pergher, que objetivou a 

capacitação dos professores pesquisadores desta instituição, 

instrumentalizando os mesmos com esta importante ferramenta de 

pesquisa.  
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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.  

 

Qualificação de procedimentos 
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Critérios de avaliação dos projetos selecionados 

 

 

Partindo da proposição da Gestão 2009/2011 do Comitê de Pesquisa, de qualificação dos 

procedimentos e atividades realizadas pelo setor, a partir do ano de 2011, após uma série de estudos 

prévios, foram implementadas e publicizadas as tabelas contendo os critérios de avaliação pelos quais 

os projetos de pesquisa e os Curriculuns Lattes dos candidatos aos Editais são submetidos. Esta 

iniciativa visou tornar o processo de avaliação fidedigno e transparente, diminuindo, desta forma, 

eventuais vieses. Tais tabelas foram disponibilizadas anexas ao próprio edital desde o Edital de 

Pesquisa 01/2010, publicado em dezembro de 2010 e continuam sendo disponibilizadas nos Editais de 

desde então. Salienta-se que neste último processo, Edital de Pesquisa 01/2013, estão sendo 

implementadas mais melhorias, tais como adequação aos critérios CAPES quanto às publicações 

docentes.  

 

 

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. 
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Reuniões 

 

 No ano de 2013, o Comitê de Pesquisa reuniu-se, 

periodicamente, para discutir assuntos pertinentes aos 

projetos de pesquisa em andamento, questões de ordem 

metodológica para a seleção de novos projetos, regulamentos 

do Comitê de Pesquisa relacionados a questões operacionais 

do mesmo, papel do Comitê de Pesquisa na instituição, 

implicações da abertura da Pós-graduação Stricto Sensu para 

o Comitê de Pesquisa e a entrada novos integrantes. 

 

 

 
 

Na tarde do dia 29 de outubro de 2013, no auditório da FACCAT, ocorreu a apresentação dos 

dados de pesquisas selecionadas pelo Edital de Pesquisa 01/2011, e dos dados parciais das pesquisas 

selecionadas pelo Edital de Pesquisa 01/2012. A professora Rafaela Janice Boeff de Vargas, apresentou 

os dados da pesquisa intitulada “Análise da competência escrita dos alunos ingressantes nos cursos 

superiores das Faculdades Integradas de Taquara”. As bolsistas da professora Cármen Marilei Gomes, 

Daniele Guidotti e Maiara Bertuol apresentaram os resultados da pesquisa intitulada “Discutindo a 

Vulnerabilidade de Educadores do Município de Três Coroas (RS) ao Estresse: Estratégias de 

Prevenção e Gerenciamento do Estresse”, a qual objetivou investigar os níveis de estresse de 

professores e gestores da educação da rede pública de uma cidade do Vale do Paranhana e contou com 

a participação de 100 professores e/ou gestores da educação da rede pública. Referente ao Edital 

01/2012, foram apresentados os resultados parciais das pesquisas do professor Rafael Linden e da 

professora Adriana Raquel Binsfield Hess. 
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O encontro contou com a participação dos 

integrantes do Comitê de Pesquisa, assim como de outros 

professores interessados e alunos da instituição. A 

apresentação foi coordenada pela professora Aneli Paaz, 

que em seu discurso de abertura salientou a importância 

da pesquisa para produzir abordagens inovadoras no 

âmbito das ciências e da tecnologia, assim como a 

relevância da instiuição incentivar a pesquisa e do quanto 

isso reflete na qualificação dos pesquisadores envolvidos, 

professores e acadêmicos, consolidando a formação 

acadêmica através da teoria e da prática. 

 

 

 

Edital 01/2013 

 

 

Lançamento do Edital 

 

O Edital de Pesquisa 01/2013 foi lançado em 20 de dezembro de 2013 e selecionará projetos de 

pesquisa para serem realizados com o fomento da Faccat no período de 2014- 2015. As propostas serão 

recebidas até a data de 14.02.2014. Após o encerramento do prazo, será realizada criteriosa avaliação 

por parte dos integrantes do Comitê, que irão se reunir na data de 18.03.2014 para articulação dos 

relatórios avaliativos. Os resultados serão divulgados dia 02.04.2014, a partir do dia 09.04.2014 até o 

dia 16.04.2014 será lançado o Edital de Iniciação Científica e será feita a seleção de bolsistas. No dia 

23.04.2014 ocorrerá a divulgação dos bolsistas selecionados e no dia 02.05.2014 iniciam-se os 

trabalhos. 
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Planejamento para 2014 

 

 

Reuniões, Editais e Acompanhamentos 

 

 

Durante o mês março de 2014 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 realizada, de maneira personalizada, o apoio operacional para o bom 

andamento dos projetos. 

 

 

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.  

 

 

Fomento à produção científica 
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O Comitê de Pesquisa tem como objetivo para o ano de 

2014 incentivar a ampliação da produção científica da 

instituição, já iniciado na formação continuada de julho, cujo 

foco foi “As Neurociências e a Aprendizagem no Ensino 

Superior”, palestra ministrada pela professora Cármen Gomes, 

professora e pesquisadora da instituição. Outra forma de 

incentivo passa pela mobilização dos professores para que criem, 

com seus alunos, grupos de estudo e pesquisa que sejam da área 

de atuação e interesse dos mesmos, com vistas a publicação e 

participação em eventos científicos.   

 

Editais de Pesquisa fomento externo 

 

 

A Coordenação do Comitê de Pesquisa almeja continuar a articular atividades que aumentem a 

presença de projetos contemplados por Editais externos, através da divulgação interna dos processos 

realizados por agências de fomento, tais como CNPQ e FAPERGS. Além da divulgação, o Comitê de 

Pesquisa pretende propor alternativas para auxiliar os docentes na apresentação de propostas em 

consonância com as agências, além de acompanhar o processo através de apoio operacional.  
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Integrantes do Comitê de Pesquisa

 

 O Diretor-Geral das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT, no uso de suas atribuições 

regimentais, através da PORTARIA DG Nº 24/2011, designou como integrantes do Comitê de 

Pesquisa, com mandato de 02 (dois) anos, os seguintes professores: 

 

Profª. Dóris Rejane Fernandes, representante do Curso de História 

Suplente:  Profª. Dalva Neraci Reinheimer 

 

Profª. Sílvia Dutra Pinheiro, representante do Curso de Psicologia 

Suplente: Profª. Laíssa Eschiletti Prati 

 

Profª. Luciane Maria Wagner Raupp, representante do Curso de Letras 

Suplente: Profª. Rafaela Janice Boeff de Vargas 

 

Prof. Carlos Fernando Jung, representante do Curso de Engenharia de Produção 

Suplente: Prof. Frederico Sporket 

 

Prof. Marcelo Cunha de Azambuja, representante do Curso de Sistemas de Informação 

Suplente: Prof. Francisco Assis Moreira do Nascimento 

 

Profª. Aneli Paaz representante do Curso de Pedagogia 

Suplente: Profª. Berenice Gonçalves Hackmann 

 

Prof. Jorge Luiz Amaral de Moraes, representante do Curso de Turismo 

Suplente: Prof. Júlio Segismundo Collares Alvarez Pereira Lima 

 

Profª. Marley de Almeida Tavares Rodriguez, representante do Curso de Comunicação Social 

Suplente Prof. Augusto Rodrigues Parada 

 

Prof. Zenar Pedro Schein, representante do Curso de Matemática 

Suplente: Prof. Silvio Luiz Martins Britto 

 

Prof. Paulo Roberto Von Mengden, representante do Curso de Ciências Contábeis 

Suplente Prof. Sérgio Antonio Nikolay 

 

Prof. Mario Riedl, representante do Curso de Administração 

Suplente: Profª. Dilani Silveira Bassan 

 

Profª. Claudia Capelari, representante do Curso de Enfermagem 
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Suplente: Profª. Carmen Regina Teixeira de Quadros 

 

Profª. Carin Maribel Koetz Diniz da Costa, representante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial 

Suplente: Profª. Carmem Regina Teixeira de Quadros. 

 

 

Presidência do Comitê de Pesquisa: Prof
a
. Aneli Paaz 

Vice-Presidência: Prof
a
. Dóris Rejane Fernandes 
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Comitê de Pesquisa 

 

 

Contato: comitepesquisa@faccat.br 

Atendimentos na Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e Comitê de Pesquisa  

(1º piso do Prédio Administrativo) 

Atendimentos presenciais no ano de 2013: segundas, terças, quartas, quintas e sextas. 

 

Professora Aneli Paaz 

Coordenadora 

 

Psicóloga Juliana Carminatti 

 Assistente 
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