
XVIII Semana Acadêmica dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e 
VII Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial  

 

 

A XVIII Semana Acadêmica dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis 

e VII Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial das Faculdades Integradas 

de Taquara (Faccat) se realizou nos dias 19 a 21 de junho de 2017, no auditório do 

campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500 – ERS 115).  

No dia 19, aconteceram as apresentações dos Trabalhos de Conclusão de 

2017 de egressos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.  

 
 

Participaram deste evento com seus respectivos TCCs, representando o Curso 

de Administração, Fernanda Elise Lüdke com o tema “Jovens empreendedores e as 

dificuldades encontradas na gestão de suas empresas”, orientada pelo Prof. João 

Carlos Bugs; Andressa Soares dos Santos com o trabalho denominado de “Gestão 

Estratégica de Pessoas em Organizações Cooperativas e Saúde: um estudo de caso 

múltiplo”, orientada pelo Prof. Roberto Tadeu Ramos Morais; e Tatiana Cordeiro, com 



o tema “Estratégias de relacionamento das marcas com os públicos: um estudo da 

fanpage da Tok&Stok no período do dia das Mães de 2016, orientada pelo Prof. 

Augusto Rodrigues Parada.  

Também participaram do evento com seus trabalhos, representando o Curso 

de Ciências Contábeis, Kelly Carine da Silva com o tema “Transparência na Gestão 

Pública versus Acesso as Informações no Vale do Paranhana, orientada pelo Prof. 

Wilson Medeiros Cardoso; e Douglas Fabris Kramer com o tema “Impairment test: 

estudo de caso de uma empresa moveleira localizada na cidade de Gramado/RS”. 

 

A programação seguiu na terça-feira, dia 20 de setembro, às 19h30min, com a 

palestra coordenada pelos Cursos de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara.  

Na ocasião, o Prof. João Carlos Bugs fez a abertura do evento, ressaltando que 

em virtude das dificuldades de geração de empregos, o segmento do Cooperativismo 

se destaca como uma forma alternativa importante para oferta de trabalho, o qual vem 



conquistando espaços cada vez maiores nos diferentes segmentos da atividade 

produtiva e de prestação de serviços.  

A palestra cujo slogan foi “A União Faz a Vida da Sicredi Pioneira”, tratou do 

Projeto Cooperativa Escolares, que está amparado pela Lei nº 8.069 de 13 de julho 

de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 5764/1, o qual estimula 

os jovens a realizarem todo o processo de planejamento, fundação, definição de 

produto, produção e venda. O objetivo do projeto, de acordo com o palestrante Prof. 

Everaldo Marini, Coordenador das Cooperativas Escolares na Região, é formar 

cidadãos mais solidários, que respeitam os princípios do cooperativismo, além de 

futuros gestores e líderes de comunidade. 

 

Ainda de acordo com o palestrante, Prof. Everaldo Marini, as Cooperativas 

Escolares são associações de estudantes com finalidade educativa, podendo 

desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos associados. 

Em sua essência, buscam formular uma proposta pedagógica com a participação do 

corpo discente em atividades práticas. Inspiradas, em parte, no pedagogo francês 

Célestin Freinet e nas experiências da cidade argentina de Sunchales as cooperativas 

escolares possuem na educação cooperativista, no trabalho e na cooperação a tríade 

desse projeto pedagógico que tem por finalidade a convivência, o respeito mútuo, a 

solidariedade, promoção da justiça social, igualdade, autonomia, a cooperação e a 



realização de objetivos comuns. Nelas, o caráter educativo, espírito cooperativo e o 

movimento entre o saber e o fazer são inerentes e constantes. Através das 

cooperativas escolares, são vivenciados os sete princípios do cooperativismo: 1º 

Adesão voluntária e Livre; 2º Gestão democrática pelos membros; 3º Participação 

econômica dos membros; 4º Autonomia e Independência; 5º Educação, formação e 

informação; 6º Intercooperação; 7º Interesse pela comunidade. 

Por fim, deve-se ressaltar o protagonismo de crianças e adolescentes, únicos 

sócios das cooperativas escolares, uma vez que são os responsáveis pela 

administração e condução dos projetos, embora seja necessário um professor para 

auxiliá-los.  

A programação seguiu na quarta-feira, dia 21 de junho, às 19h30min, com a 

palestra coordenada pelo Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara cujo tema foi a “Reforma da Previdência”, quando participaram do evento o 

Desembargador Federal do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo, professor de 

Direito do Trabalho e Economia Política da UFRGS; o diretor do Instituto de Justiça 

Federal, Marcelo Oliveira; o professor de Economia, Finanças Públicas e Finanças 

Internacionais da Faccat, Roberto von Mengden; e o presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues 

da Silveira, que foi o mediador do debate.  

O evento teve a participação de 84 alunos de diversos cursos das Faculdades 

Integradas de Taquara (FACCAT). 


