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Apresentação

Neste ano de 2015, a revista Universo Acadêmico, editada pelas Faculdades Inte-
gradas de Taquara - Faccat, chega a sua oitava edição. Nesses oito anos, passaram por 
suas páginas, sob forma de artigos, os melhores Trabalhos de Conclusão de cada curso 
da Instituição, de acordo com a indicação dos respectivos colegiados. Por meio dessa 
iniciativa, a Faccat torna públicos os resultados das pesquisas realizadas nas áreas de 
conhecimento abarcadas pelos seus cursos de graduação. Assim, reconhece concreta 
e formalmente o empenho e a competência dos acadêmicos que se destacaram e de 
seus professores orientadores. Além disso, esta publicação também visa ao incentivo 
para que outros alunos dediquem-se, de igual forma, ao mundo da pesquisa científica e, 
nele, busquem excelência. A Universo Acadêmico, configura-se, portanto, como uma das 
ações da IES na divulgação dos conhecimentos produzidos pelos acadêmicos, fazendo à 
vocação institucional comunitária e seus compromissos sociais

Com essa publicação, a Faccat reafirma seu compromisso com a qualidade no 
ensino, com vistas ao desenvolvimento da cidadania e à inserção social, voltado espe-
cialmente às especificidades de sua região de abrangência. Por isso, procura, entre mui-
tas outras ações, estimular a produção científica, vinculada ao objetivo de excelência 
na formação de profissionais para a atuação no mercado de trabalho. Dessa forma, a 
ampliação da produção do saber proporcionada por essas ações vem ao encontro do 
objetivo da Instituição de servir à comunidade em que está inserida.

Esta oitava edição da revista Universo Acadêmico conta com quatorze artigos de 
alunos representantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exte-
rior, Engenharia de Produção, História, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psico-
logia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Turismo. 
Tais artigos são o resultado dos melhores Trabalhos de Conclusão do ano de 2014 em 
nossa Instituição. 

Do curso de Pedagogia, temos como representante a acadêmica Savana da Silva 
Oliveira, com seu artigo A Educação Financeira na Educação Básica: um novo desafio 
na formação de professores, orientado pela professora Nina Rosa Stein. O artigo, como 
indica o título, apresenta como principal objetivo a reflexão sobre a Educação Financeira 
como temática curricular na Educação Básica. Para tanto, analisou-se como os professo-
res trabalham com o desenvolvimento do tema. 

Marcos Fernandes Dias, orientado pelo professora Claralucia Prates Machado, 
é o representante do curso de Administração com ênfase em Marketing, com o artigo 
intitulado A influência do comportamento dos comensais de mel nos processos produ-
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tivos e de comercialização: estudo de caso na empresa Apiários Adams Agroindustrial 
Comercial Exportadora Ltda. . Nele, a partir de um estudo de caso, o acadêmico analisa 
os fatores que influenciam o comportamento dos comensais de mel e os aspectos rele-
vantes associados a este tipo de consumo.

A percepção de psicólogos de CRAS e CREAS sobre a resiliência em adolescentes 
em situação de vulnerabilidade é o artigo apresentado pela acadêmica Rubia Cristina 
Tondo, do curso de Psicologia, orientada pela professora Letícia Horn de Oliveira. Como 
indica o título, a pesquisa teve como objetivo investigar o processo de resiliência em 
adolescentes em situação de vulnerabilidade, segundo a percepção de psicólogos atuan-
tes no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social (CREAS) de quatro municípios do interior do Estado do 
Rio Grande do Sul.

O curso de Administração é representado nesta publicação pela acadêmica Vivia-
ne Ribeiro Basséggio, que teve como orientador o professor José Eduardo Zdanowicz. No 
artigo, intitulado Análise do perfil financeiro dos clientes empresarias de uma instituição 
bancária do município de Taquara/RS, apresentam-se os resultados de uma pesquisa ex-
ploratória e descritiva, que teve como finalidade demonstrar como a instituição bancária 
está inserida na gestão financeira das empresas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
com os clientes empresariais de um banco sediado no município de Taquara/RS, identi-
ficando suas atividades, tempo de funcionamento, preferências e utilização em termos 
de produtos e serviços.

Greice Cristiane da Silva, com seu artigo As ações de relações públicas e o marke-
ting experimental na busca pela fidelização de clientes - um estudo de caso na empresa 
Confraria da Beleza, orientada pela professora Marley de Almeida Tavares Rodrigues, 
representa o curso de Relações Públicas. A partir da análise de ações indicada pelo título 
do artigo, buscou-se verificar as ações de Relações Públicas desenvolvidas na empresa, 
identificar quais são as ações dessa profissão com foco no Marketing Experimental e 
analisar como as ações de Relações Públicas com foco no Marketing Experimental con-
tribuem para a fidelização de clientes.

Do curso de Administração com ênfase em Negócios Internacionais, temos o arti-
go Estratégias de internacionalização: um estudo de caso em uma empresa de calçados 
no município de Rolante/RS, assinado pela acadêmica Cristiane Schierholt e orientado 
pela professora Dilani Silveira Bassan. Nele, como indica o título, busca-se identificar 
as estratégias de internacionalização utilizadas por uma empresa do ramo coureiro-cal-
çadista do município de Rolante, por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória. 

O curso de Publicidade e Propaganda é representado pela acadêmica Aline Rai-
mundo, que foi orientada pela professora Taís Vieira Pereira. Com o título Marcas mu-
tantes como estratégias de branding: um estudo de caso dos pontos de venda da marca 
de calçados Camper, o artigo investiga as estratégias de branding que a citada marca 
oferece nos pontos de venda que a qualificam como uma marca mutante. O recorte do 
artigo aborda uma análise de quatro lojas Camper que contemplam os principais conti-
nentes em que a marca está inserida como ambientações distintas.

Método SMED: estudo de caso, análise crítica e aperfeiçoamento é o artigo de 
Cássio Parisotto, acadêmico do curso de Engenharia de Produção, que foi orientado pelo 
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professor Diego Augusto de Jesus Pacheco. O trabalho apresenta os resultados de uma 
pesquisa exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa, que teve como fina-
lidade aplicar o método SMED para redução do tempo de setup e analisar as lacunas 
encontradas no método.

Agostinho Scherer, orientado pela professora Juliana Strecker, é o representante 
do curso de Letras nesta publicação. Seu artigo, Navegando entre Max e os felinos e As 
aventuras de Pi: o enredo de Martel é original?, tem como objetivo analisar, à luz das 
teorias da Literatura Comparada, os elementos comuns às obras citadas. Esse processo 
tem o intuito de verificar a possibilidade de a obra do escritor canadense não ser origi-
nal, uma vez que, desde o ano de 2002, há uma polêmica que envolve as referidas obras, 
a qual trata da hipótese de plágio do autor brasileiro pelo canadense.

Leonardo Cardoso Wichinheski, do curso História, apresenta o artigo O governo 
provisório de Vargas: um olhar sobre a escrita privada do presidente que foi orientado 
pela professora Andrea Helena Petry Rahmeier. Como indica o título, este trabalho tem 
como objetivo principal analisar as escritas de Getúlio Vargas nos seus diários no Go-
verno Provisório (1930-1934), encontrando traços da construção de um personagem, 
e, além disso, identificar os conflitos políticos e a expectativa sobre as mudanças que a 
Revolução de 1930 proporcionaria para a sociedade na ótica do presidente.

O curso de Turismo é representado pela acadêmica Tânia Nunes Ferreira, com o 
artigo intitulado O uso de trilhas sensitivas como ferramenta para a sensibilização ecoló-
gica: um estudo de caso junto à Quinta da Estância Grande - Viamão/Rio Grande do Sul, 
orientada pelo professor Álvaro Machado. Essa pesquisa teve como objetivo identificar 
se uma trilha sensitiva poderia ser mais eficaz que uma trilha contemplativa de cami-
nhada na sensibilização ecológica do ser humano. Foi realizada no empreendimento de 
turismo rural pedagógico Quinta da Estância Grande, no município de Viamão/RS.

Do curso de Matemática, temos o artigo Projeto de experiência: avaliação ma-
temática, assinado pela acadêmica Fernanda Schuck Sápiras e pelo seu orientador, o 
professor Silvio Quintino de Mello. Este artigo tem por finalidade a reflexão sobre com 
qual forma de avaliação os alunos demonstram ter um maior rendimento escolar. Foi 
desenvolvido a partir de um projeto de experiência completo do tipo Maior-é-Melhor 
sobre a avaliação matemática. Foram considerados os fatores constantes e inconstantes, 
a fim de refletir como estão ocorrendo as avaliações em massa e fazer um comparativo 
com a sala de aula.

Responsabilidade dos profissionais e organizações contábeis na prevenção de la-
vagem de dinheiro é o título do artigo da acadêmica Solange Maria Junges, do curso de 
Ciências Contábeis, orientada pelo professor Antônio Osnei Souza. Além de pesquisa 
bibliográfica acerca do tema indicado pelo título, efetuou-se uma pesquisa aplicada de 
abordagem quanti-qualitativa com os contadores e técnicos contábeis integrantes da As-
sociação dos Contabilistas do Vale do Paranhana (ACON). O objetivo principal foi identifi-
car as dificuldades que esses profissionais enfrentam para o cumprimento da normativa 
que torna os contadores responsáveis por identificar e informar ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (COAF) as atividades com indícios de lavagem de dinheiro, 
praticadas por seus clientes.

O artigo que fecha, brilhantemente, esta edição da Universo Acadêmico intitula-se 
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Sistema de segurança para cadeira de bebê controlado por aplicativo computacional. De 
autoria do acadêmico Eraí de Souza Júnior, orientado pela professora Flávia Pereira de 
Carvalho, representa o curso de Sistemas de Informação. Nele, apresentam-se os resul-
tados de pesquisa e desenvolvimento que teve por finalidade a criação de um protótipo 
que pode auxiliar a resolver no problema dos pais esquecerem bebês ou crianças peque-
nas trancadas dentro dos veículos, pretendendo, assim, evitar possíveis óbitos causados 
por hipertermia veicular

Em face da diversidade dos temas e da excelência dos artigos aqui apresentados, 
registramos nossos cumprimentos a esses autores e a seus professores orientadores, 
que se destacaram por meio dos resultados alcançados a partir de suas investigações. 
Os trabalhos aqui reunidos certamente contribuirão para as discussões em cada uma 
das áreas específicas de conhecimento e também incentivarão a pesquisa científica de 
qualidade por parte dos acadêmicos de nossa Instituição, atingindo plenamente os ob-
jetivos desta Revista. 

Luciane Maria Wagner Raupp
Editora da Revista Universo Acadêmico


