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O Comitê de Pesquisa é o órgão de assessoramento da Vice-Direção de Pesquisa e PósGraduação na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa cientifica 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
2011, neste aspecto, foi de intenso trabalho, com a manutenção de conquistas alcançadas e com
projetos visando novas perspectivas.
Em 2011, destacou-se sobremaneira o desenvolvimento do Edital de Pesquisa, lançado em
dezembro de 2010 e que contou com cinco projetos candidatos. Este Edital foi marcado por
procedimentos e fluxos mais definidos, que foram construídos pelos integrantes do Comitê. Cabe
destacar que foram criadas tabelas com os critérios para avaliação, privilegiando a transparência e
idoneidade do processo. Estes aspectos foram alvo de elogios por parte dos pesquisadores participantes,
sendo que para o Edital 01/2011, lançado em dezembro de 2011 e que será realizado durante o ano de
2012, estes critérios foram revistos e aprimorados, visando qualificar ainda mais os processos.
Com o apoio da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e contando com participação de
autoridades e da comunidade, em 2011 realizou-se a primeira reunião aberta do Comitê de Pesquisa,
onde foram apresentados resultados finais e parciais de projetos de pesquisa realizados com o fomento
da FACCAT. A solenidade foi um momento de troca de experiências e de conhecimento entre todos os
presentes, sendo que pretende-se para 2012 repetir a experiência. A reunião contou também com a
presença dos Grupos de Estudo.
Para 2012, 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.

Edital de Pesquisa 01/2010
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 01/2010. 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 2011 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 2011 os
projetos contemplados foram divulgados. Cinco projetos foram candidatos no referido processo:
•

Gerenciamento de estresse em professores (Linha de Pesquisa: Educação e Saúde para a
comunidade). Coordenadora: Cármen Marilei Gomes

•

A Educação musical em projetos sociais: análise das atividades realizadas no Vale do
Paranhana (Linha de Pesquisa: Educação e Saúde para a comunidade).Coordenadora: Patrícia
Kebach

•

Desenvolvimento sustentável no COREDE Hortênsias (Linha de Pesquisa: Organizações e
Desenvolvimento Regional). Coordenador: Marcelo Maisonette Duarte

•

Situação atual e estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na região
Vale Paranhana (Linha de Pesquisa: Organizações e Desenvolvimento Regional) Coordenador:
Jorge L. Amaral de Moraes

•

Levantamento e identificação dos principais símbolos gráficos ocidentais: um dicionário
ilustrado (Linha de Pesquisa: Organização Territorial, Padrões Históricos, Culturais, Sociais e
Ambientais) Coordenadora: Dilani Silveira Bassan

Projetos selecionados
O Edital de Pesquisa 01/2010 contemplou dois projetos de pesquisa, que iniciaram suas
atividades no mês de Abril de 2011:
• A Educação musical em projetos sociais: análise das atividades realizadas no Vale do
Paranhana (Linha de Pesquisa: Educação e Saúde para a comunidade).Coordenadora: Patrícia
Kebach

•

Situação atual e estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na região
Vale Paranhana (Linha de Pesquisa: Organizações e Desenvolvimento Regional) Coordenador:
Jorge L. Amaral de Moraes

Apoio aos professores
O Comitê de Pesquisa intensificou no ano de 2011 o apoio operacional necessário aos
coordenadores dos projetos de pesquisa selecionados pelos Editais de Pesquisa 01/2010 e 01/2009,
através de orientações e auxílio em procedimentos correlatos à pesquisa. Espera-se no ano vindouro
esta atividade seja ainda mais qualificada, desta forma facilitando os trâmites.

Editais de Bolsa de Iniciação
Científica
Bolsas de Iniciação Científica acompanhadas pelo
Comitê de Pesquisa
O suporte aos processos relativos as Bolsas de Iniciação Científica ocorreram de forma mais
intensa no ano de 2011. XX Editais de Pesquisa foram lançados, com o Comitê de Pesquisa atuando em
diferentes frentes: apoio à Legislação quanto a 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. Os seguintes Editais de Bolsa de Iniciação
Científica contaram com a participação do Comitê de Pesquisa:
•

Edital 01/2011: Bolsa vinculada à FAPERGS, referente ao projeto de pesquisa “Mapeamento e
Intervenções nas relações conjugais no Rio Grande do Sul: questões de gênero, resoluções de
conflito e violência”. Aluna selecionada: Aline Alves

•

Edital 02/2011: referente ao projeto de pesquisa selecionado através do Edital de Pesquisa
01/2010 “Terapia mediada por animais e comportamentosocial em crianças
institucionalizadas”. Alunos selecionados: Celso Roberto Waschburger e Andrize Minussi
Dias.

•

Edital 03/2011: referente ao projeto de pesquisa selecionado através do Edital de Pesquisa
01/2010 “Situação atual e estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na
região Vale Paranhana”. Aluno selecionado: Rafael Dal Alba ( solicitou afastamento em
Outubro de 2011)

•

Edital 04/2011: referente ao projeto de pesquisa selecionado através do Edital de Pesquisa
01/2010 “A Educação musical em projetos sociais: análise das atividades realizadas no Vale
do Paranhana”. Aluno selecionado: Alexandre Herzog

Qualificação de procedimentos
Critérios de avaliação dos projetos selecionados
Ratificando a proposição da Gestão 2009/2011 do Comitê de Pesquisa, de qualificação dos
procedimentos e atividades realizadas pelo setor, no ano de 2011, após uma série de estudos prévios,
foram implementadas e publicizadas 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 Edital de Pesquisa 01/2010, publicado em Dezembro de 2010
e ao Edital 01/2011, publicado em Dezembro de 2011, sendo que neste último processo estão sendo
implementadas mais melhorias, tais como adequação aos critérios CAPES quanto às publicações
docentes.

Criação Modelo de Relatório
Atendendo as demandas existentes, e com o apoio e supervisão do Vice-Diretor de Pesquisa e
Pós-Graduação, Prof. Roberto Morais, foram desenvolvidos modelos para a confecção dos relatórios
parciais e finais de pesquisa. Tal iniciativa visou padronizar as informações que compõe o arcabouço
histórico do Comitê de Pesquisa, desta forma enriquecendo os arquivos compostos e facilitando a
redação e compilação das informações pelos Coordenadores e Bolsistas. A iniciativa foi elogiada pelos
professores pesquisadores acompanhados pelo Comitê de Pesquisa.

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 passaram a ser realizados
on-line, através do sistema SAGA. Tal iniciativa visou facilitar os trâmites e evitar desperdício de
papel.

Avaliação Institucional
Avaliação in loco do MEC
O Comitê de Pesquisa, representado pela Profa. Aneli Paaz, Coordenadora, e pela Estagiária
Kamêni Iung Rolim, participaram das atividades desenvolvidas durante a avaliação in loco realizada
por três avaliadores do MEC. Os avaliadores tiveram acesso a toda documentação comprobatória do
trabalho realizado pelo comitê desde 2008, sendo que verbalizaram que a iniciativa da instituição de
contar com tal Comitê é de suma relevância e inovadora, considerando o porte da instituição.

Reuniões
Reunião pública
No dia 24.10.2011, o Comitê de Pesquisa em parceria com a ViceDireção de Pós-Graduação e Pesquisa promoveu reunião aberta ao público,
onde ocorreram apresentações dos relatórios parciais e finais de pesquisa
dos projetos contemplados pelos Editais de Pesquisa 2010 e 2011 e por
projetos desenvolvidos junto aos Grupos de Estudo. A iniciativa visou a
publicização dos processos e resultados de cada projeto, e em especial
buscou a aproximação junto a comunidade acadêmica, que é a principal
beneficiada com os projetos desenvolvidos, uma vez que vários projetos
também contemplam ou embasam atividades de extensão. A reunião
contou com a ilustre presença do Prof. Delmar Henrique Backes, que
explanou acerca da relevância da pesquisa na instituição. A atividade foi
coordenada pelo Prof. Roberto Morais e contou com a presença dos
coordenadores dos projetos, bolsistas, participantes voluntários da
pesquisa, colaboradores, integrantes da comunidade e integrantes do
Comitê de Pesquisa. Cabe salientar que as apresentações destacaram-se pela qualidade e por suas

relevâncias para com o desenvolvimento regional, por apresentarem ações e resultados que beneficiam
ou beneficiarão direta ou indiretamente a comunidade do Vale do Paranhana. Conheça um pouco mais
dos projetos desenvolvidos:

Terapia mediada por animais e comportamento social em crianças institucionalizadas:
Este projeto foi selecionado para execução através do Edital de
Pesquisa 01/2009, iniciando suas atividades em 2010. Desenvolvido sob
a Coordenação da Profa. Ceres Berger Faraco, Professora do Curso de
Psicologia da Faccat, teve como objetivo conhecer a repercussão de
interações terapêuticas mediadas por animais sobre o comportamento
pró-social e sobre o desenvolvimento de empatia em crianças
institucionalizadas. As intervenções foram realizadas em uma instituição
do Vale do Paranhana, e contaram com a participação de uma equipe técnica formada por dois bolsistas
de iniciação científica, por acadêmicos voluntários e por Psicólogas. Além disso, as intervenções
contaram com a participação de voluntários da comunidade, que auxiliaram nas interações terapêuticas
mediadas por animais (cães). Verificou-se que as intervenções resultaram no incremento de habilidades
nas crianças participantes, tais como: seguir regras, participação positiva nas interações com outras
crianças e desenvolvimento de manifestações de empatia. Destaca-se que intervenções desta natureza
passaram a ser realizadas também junto a crianças portadoras de deficiências, em outra instituição,
denotando também resultados muito promissores no que tange a aquisição de habilidades e no
comportamento interpessoal.

A Educação Musical em projetos sociais: Análise das atividades realizadas no Vale do
Paranhana:
Este projeto foi selecionado para execução através do Edital de
Pesquisa 01/2010, iniciando suas atividades em 2011. Desenvolvido sob a
Coordenação da Profa. Patrícia Fernanda Carmen Kebach, Professora do
Curso de Pedagogia da Faccat, tem como objetivo compreender o fenômeno
musical em contextos de educação informal dos projetos sociais mapeados
na Região do Vale do Paranhana. Para tanto, utiliza-se de observações e
entrevistas, através do método clínico proposto pela Epistemologia
Genética. Participa do projeto um bolsista de iniciação científica. Até o momento, foram mapeados 23
projetos sociais. Os resultados finais do projeto embasarão proposições de estratégias para formação
continuada e fomento a educação musical na região.

Situação atual e estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na região do
Vale do Parananha:
Este projeto foi selecionado para execução através do Edital de
Pesquisa 01/2010, iniciando suas atividades em 2011. Desenvolvido sob a
Coordenação do Prof. Jorge Amaral de Moraes e da Profa. Dilani Silveira
Bassan, professores do Curso de Administração da Faccat, aborda o
desenvolvimento regional, através da análise do potencial da cadeia
produtiva do leite como dinamizadora do desenvolvimento
socioeconomico. O projeto está na fase de coleta de dados.

Ensino Fundamental de nove anos: implantação e impactos no processo de alfabetização dos
municípios de Igrejinha, Parobé e Taquara:
Desenvolvido sob a Coordenação da Profa. Nina Rosa Stein,
Professora do Curso de Pedagogia da Faccat, a pesquisa busca analisar os
impactos sobre a implementação do 1º ano do Ensino Fundamental do
currículo de nove anos, considerando a nova organização curricular que
vem sendo adotada desde o ano de 2006. A pesquisa embasa-se em uma
metodologia qualitativa de cunho exploratório descritivo, através da análise
de um conjunto de indicadores teóricos e empíricos a fim de descrever e
analisar o impacto no ensino fundamental de nove anos. A pesquisa está em fase de análise de dados.
Participam do projeto acadêmicos do Curso de Pedagogia.

A construção da ecocidadania: o turismo ambiental como ferramenta de conscientização e
desenvolvimento no Vale do Paranhana:
O projeto de pesquisa foi desenvolvido pelo curso de turismo da
FACCAT, em 5 propriedades rurais localizadas no Vale do Paranhana,
Estado do Rio Grande do Sul, buscando um novo conceito na organização
de produtos de turismo sustentável que possuam a educação ambiental
como fator primordial de organização da atividade, valorizando práticas de
sustentabilidade na relação com o espaço natural que, não raramente, fogem
ao enquadramento já conhecido, causando dificuldade na elaboração do produto e no entendimento das
premissas necessárias para cada tipologia. Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, com
levantamento de campo, utilizando como instrumento de pesquisa o questionário estruturado, com
perguntas abertas e fechadas. A proposta desenvolveu uma nova categorização inserida nos conceitos
de sustentabilidade, através de programas e locais adequados para o desenvolvimento de atividades
turísticas inseridas nas propostas de cuidado ambiental, valorização social e desenvolvimento
econômico, tendo como premissa de ação, atividades e atos de postura ambientalmente correta através
da inserção de programas de educação ambiental, práticas sustentáveis, manejo de agricultura ecológica

e demais ações julgadas adequadas. A pesquisa revelou que 100% das propriedades indicaram interesse
em participar do segmento desenvolvendo práticas de educação ambiental o que indica a possibilidade
da criação de um cluster de turismo ambiental na região.

Reunião em Dezembro
No dia 07 de dezembro de 2011 ocorreu a primeira reunião com a Gestão 2011/2013 do Comitê
de Pesquisa. O quorum da reunião contou com 4 integrantes e a pauta abordou temas relativos ao Edital
01/2011.

Nova Gestão
Gestão 2011/2013
Com o término da gestão 2009/2011, em meados de novembro ocorreu a indicação dos
integrantes da nova gestão, vigente de dezembro de 2011 à Dezembro de 2013. As indicações foram
realizadas pelos Coordenadores de Curso e conta com professores com reconhecida experiência na área
da pesquisa científica. A Coordenadora Aneli Paaz realizou às boas vindas aos participantes, sendo que
na ocasião foi organizada a pauta para as reuniões vindouras.

Edital 01/2011
Lançamento do Edital
Lançado em 30.11.2011, o Edital de Pesquisa 01/2011 selecionará projetos de pesquisa para
serem realizados com o fomento da Faccat no período de 2012 à 2013. As propostas serão recebidas até
a data de 12.01.2012, sendo que será realizada criteriosa avaliação por parte dos integrantes do Comitê,
que irão se reunir na data de 29.02.2011 para articulação dos relatórios avaliativos. A Coordenação e os
integrantes do Comitê tem se empenhado para qualificar ainda mais este processo, realizado com o
apoio da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa.

Planejamento para 2012
Reuniões, Editais e acompanhamentos
Durante os semestres de 2012 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 à todos os docentes interessados no aprimoramento na pesquisa científica. A atividade está em
processo de elaboração.

Fomento à produção científica
Outra atividade planejada é a realização de fomento ao aumento da produção científica dos
corpos docente e discente da instituição. Almeja-se a criação de alternativas que visem qualificar e
promover a qualificação e aumento das produções, através da proposição de cursos, que serão
realizados em apoio com outros setores, em especial Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa e
Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

Editais de Pesquisa fomento externo
A Coordenação do Comitê de Pesquisa almeja 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 almeja
propor alternativas para auxiliar os docentes na apresentação de propostas em consonância com as
agências, além de acompanhar o processo através de apoio operacional.

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 2011: Segundas, Terças e Quartas (tarde).

Profa. Aneli Paaz – Coordenadora
Acad. Kamêni Iung Rolim – Estagiária

Comitê de Pesquisa:Gestão 2009/2011
Curso de Administração: Prof. Eduardo de Oliveira Wilk
Suplente: Prof. José Eduardo Zdanowicz
Curso de Ciências Contábeis: Prof. Jorge Marcelo Wohlgemuth
Suplente: Prof. Sergio Antonio Nikolay
Curso de Turismo: Prof. Rodrigo Barriquelo Pinto
Suplente: Profª. Rossana Faria Caetano
Curso de Comunicação Social: Profª. Andréia Silveira Athaydes
Suplente: Profª. Janaína Gomes
Curso Normal Superior: Profª. Aneli Paaz
Suplente: Profª. Raquel Maria Caetano
Curso de Pedagogia: Profª. Berenice Gonçalves Hackmann
Suplente: Profª. Nina Rosa Stein
Curso de História: Profª. Doris Rejane Fernandes
Suplente: Profª. Dalva Neraci Rheinheimer
Curso de Letras: Profª. Regina Leitão Ungaretti
Suplente, Prof. Demétrio Alves Paz
Curso de Matemática:Prof. Zenar Pedro Schein
Suplente: Profª. Gislaine Goreti Fidelles
Curso de Sistema de Informação: Prof. Carlos Fernando Jung
Suplente: Prof. Marcelo Cunha de Azambuja
Curso de Engenharia de Produção: Prof. Ivan Jorge Boesing
Suplente: Prof. Jarbas André da Rosa
Curso de Psicologia: Prof. Jefferson Silva Krug
Suplente: Profª. Silvia Dutra Pinheiro

Comitê de Pesquisa:Gestão 2011/2013
Curso de Letras: Profa Luciane Raupp
Curso de Engenharia de Produção: Prof.Carlos Fernando Jung
Suplente: Profa. Fabiana Jung
Curso de Sistemas de Informação: Prof. Francisco Assis
Suplente: Prof. Marcelo Azambuja
Curso de Psicologia: Prof. Jefferson Silva Krug
Suplente Profa. Sílvia Dutra Pinheiro
Curso de ComunicaçãoSocial: Profa. Liége Zamberlam
Curso de História: Profa. Dóris Rejane Fernandes
Suplente: Profa. Dalva Neraci Reinheimer

Curso de Pedagogia: Berenice Hackmann
Suplente: Nina Rosa
Curso de Administração: Profa.Dilani Bassan
Suplente: Profa.Carine Backes Döor
Curso de Turismo: Profa. Luciana Babinski
Suplente: Prof. Jorge Moraes
Curso de Matemática: Profa. Gislaine Goreti Fidelles
Curso de Ciências Contábeis: Prof. Paulo Roberto Von Mengden
Suplente: Prof. Sérgio Antonio Nikolay
Curso de Enfermagem: Profa. Claudia Capellari
Suplente: Prof. William Wegner

