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Curso de Vitrinismo 

A coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial da Faccat promoveu a 

primeira edição do Curso de Vitrinismo, nos dias 4, 11 e 18 de junho e 2 de julho. No dia 18 de 

junho aconteceu uma visita técnica ao shopping de Novo Hamburgo. 

A iniciativa oportunizou aos acadêmicos o conhecimento das vitrines mais diferenciadas 

do mercado. Segundo a professora Claralucia Machado, algumas lojas apresentaram vitrines 

diferenciadas e que atendiam ao padrão desejado. Os critérios de análise foram a criatividade, 

comunicação, mensagem, limpeza e organização da vitrine. 

 

Vice-diretor participa de congresso em Brasília  

O vice-diretor de Pós-graduação e coordenador do curso de Administração das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), Roberto Morais, participou do XXI Encontro 

Nacional de Cursos de Graduação em Administração, ocorrido entre os dias 24 e 26 de outubro, 

em Brasília. Durante o congresso foram discutidas as realidades e perspectivas para o ensino de 

Administração. Na ocasião, Roberto Morais também apresentou o artigo intitulado “O professor 

e a docência: as competências individuais para o ensino em Administração”. 

 

Reunião do colegiado 

Ocorreu dia 23/10/2010 a reunião de Colegiado dos Cursos de Administração, Gestão 

Comercial, Marketing e Comércio Exterior. A reunião contou com a presença de 21 professores, 

dois representantes discentes, Lisandro Moisés Arnhorld e Marcelo Bender, e quatro 

colaboradoras do curso de administração. A reunião foi coordenada pelo professor Roberto 

Morais e teve como objetivo discutir assuntos referentes aos cursos e passar algumas informações 

aos professores sobre o andamento do semestre. 

 

Visita técnica à Expointer 

No dia 4/9/2010 os alunos da disciplina de Gestão de Organizações Cooperativas do 

Curso de Administração participaram da visita técnica a Expointer acompanhados pelos 

professores Derli Schmidt e Jose Zigomar. 

 



Sustentabilidade é tema de simpósio 

O I Simpósio de Desenvolvimento e Sustentabilidade e o VI Seminário de 

Responsabilidade Social das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) acontecerão entre os dias 

26 e 28 de outubro, no auditório do campus. O evento objetiva divulgar uma proposta de 

mudança do modelo de desenvolvimento, através da apresentação de trabalhos científicos 

elaborados por pesquisadores e acadêmicos em diversas áreas do conhecimento. Durante o 

encontro também haverá palestras todas as noites. 

Os trabalhos abordarão os seguintes campos temáticos: “A atuação do poder público no 

processo de desenvolvimento rural e urbano”; “A atuação do setor privado no processo de 

desenvolvimento rural e urbano”; “O Estado, a sociedade e o desenvolvimento do território”; 

“Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional”; “Inovação e Desenvolvimento Regional”; 

“Educação, Saúde e Desenvolvimento das Comunidades Regionais”; “A gestão dos processos 

locais de desenvolvimento”; e “As características regionais como fatores de desenvolvimento”. 

Os organizadores do simpósio, Dilani Silveira Bassan e Marcelo Maisonetti Duarte, 

enfatizam que este encontro tem uma importância relevante, uma vez que há uma grande 

carência de informações sobre desenvolvimento sustentável, além da necessidade de se buscar 

indicadores sociais, econômicos e ambientais mais próximos da realidade regional. Durante o 

evento, que incluirá o VI Seminário de Responsabilidade Social, os participantes poderão trocar 

experiências e informações com diversos outros profissionais envolvidos neste novo paradigma 

da sustentabilidade. 

Programação – A abertura será dia 26 de outubro, às 19h30min, com palestra do 

promotor público Francisco Simões Pires, que falará sobre “Gestão Ambiental Pública”. No dia 

27 haverá apresentação de trabalhos técnicos e palestra, às 19h30min, com Sérgio Schneider, 

professor do programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural da UFRGS. No dia 28 de 

outubro também haverá apresentação de trabalhos técnicos e palestra com o professor Mário 

Riedl, da Faccat, que falará “Desenvolvimento Sustentável”. 

 

Alunos do Ensino Médio visitam a Faccat  

Cerca de 3.000 estudantes de escolas do Ensino Médio de toda a região visitaram o 

campus das Faculdades Integradas de Taquara nos dias 20 e 21 de outubro, quando aconteceu 

mais uma edição do Conexão Faccat. O evento reuniu alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

para uma Feira de Profissões, onde tiveram a oportunidade de conhecer melhor os cursos 

oferecidos pela Instituição. Durante o Conexão Faccat também houve música e sorteio de 

brindes, como Netbooks e MP9s. Na mesma ocasião, os estudantes puderam fazer sua inscrição 

para o Vestibular Solidário da Faccat que será realizado dia 20 de novembro, às 15 horas, no 

campus. 


