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Evento realizado no final de maio colocou a 
Faccat na linha de frente, em termos de Brasil, 
de um dos assuntos mais relevantes para o meio 
universitário na atualidade. Foi o 1º Congresso 
Internacional de Responsabilidade Social Uni-
versitária (Cirsu), que reuniu representantes de 10 
países, a maior parte deles localizada na América 
Latina, durante três dias de atividades no campus, 
em Taquara. “Gestão e conhecimento para a trans-
formação da sociedade” foi o tema que norteou a 
programação composta de palestras, mesas redon-
das, painéis, atrações culturais e uma feira de boas 
práticas.

O evento, realizado de 23 a 25 de maio, con-
tou com participantes estrangeiros da Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, 
República Dominicana e Venezuela, em sua gran-
de maioria ligados a instituições de ensino supe-
rior desses países. Também compareceram repre-
sentantes de faculdades e universidades de vários 
estados brasileiros, como Santa Catarina, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e de diversas 
partes do Rio Grande do Sul. 

Somando-se ao prestígio desse público, o con-
gresso teve visibilidade nas redes sociais com a 
transmissão ao vivo da programação, a que se assis-
tiu na Bélgica, Alemanha, Espanha, Guatemala e 
no Senegal, bem como em vários países de origem 
dos participantes.  

Uma das presenças de destaque no evento foi 
a vice-ministra de Educação da República Domi-
nicana, Enid Mercedes Gil Carreras. A organiza-
ção foi liderada pelo Comitê de Responsabilidade 
Social Universitária (RSU) da Faccat, com apoio 
de vários setores da instituição e em parceria com 
a Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
Latino-americana (Ursula).

Cirsu projeta Faccat no cenário internacional
da responsabilidade social universitária

Durante os três dias de progra-
mação, o Cirsu contou com 10 pa-
lestrantes e painelistas internacio-
nais, entre eles o Prof. Dr. François 
Vallaeys, da Universidad del Pacífi-
co (Peru),    e 12 nacionais, incluin-
do representações da Diretoria de 
Avaliação da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior), de empresas (Am-
biente Verde e EKT Global), ongs 
(Instituto Villaget, do Rio Gran-
de do Sul, e Academia de Líderes 
Ubuntu, de Portugal) e da Coo-
perativa Ecocitrus, além de outras 
organizações vinculadas a universi-
dades, como o Clayss (Argentina) 
e Redes-CAR (Colômbia). “Essas 
universidades têm se destacado no 
empreendedorismo social, na gestão 
de aprendizagem para a transforma-
ção social e nas iniciativas inovado-
ras em sustentabilidade”, destacou a 
coordenadora do Comitê de RSU da 
Faccat, Sabrina Kiszner,

No evento, os participantes tam-
bém puderam prestigiar atrações 
culturais, que incluíram as apresen-
tações do Concerto da Orquestra 
de Câmara Paranhana (OCP), do 
Coral Viva a Vida, da Faccat, e do 
grupo de danças Kirchlenburg, de 
Igrejinha. Já a Feira de Boas Práti-
cas contou com representações de 17 
instituições de educação superior do 
Brasil e América Latina, que com-
partilharam suas experiências de 
RSU em forma de pôsteres.

“Ficamos muito satisfeitos por 
todos os depoimentos e feedbacks 
que recebemos dos participantes, 
que levaram para os seus países uma 
imagem da Faccat como uma insti-
tuição acolhedora, organizada, com-
petente e que tem potencial para 
avançar na internacionalização”, 
destacou a coordenadora Sabrina, 
enfatizando que o Cirsu foi um mo-
mento importante para abrir espa-
ços de diálogos e de reflexões sobre 
a temática da responsabilidade social 
universitária, especialmente no que 
se refere ao âmbito do continente 
latino-americano.

Congresso teve 
conferências, feira de boas 
práticas e ações culturais

Evento trouxe representantes de dez países ao campus, em maio

Coordenadora do comitê de RSU da Faccat falando na abertura

Orquestra de Câmara Paranhana fez concerto para participantesProgramação reuniu conferencistas internacionais

Mais de 80 acadêmicos participaram 
da III Mostra de Marketing da Faccat, 
realizada, na noite de 25 de junho, no 
Centro de Eventos.  A iniciativa reuniu 
oito projetos desenvolvidos pelos estu-
dantes de diversos Cursos da institui-
ção ao longo do primeiro semestre. O 
trabalho envolveu os acadêmicos das 
disciplinas de Fundamentos de Marke-
ting e de Sistemas e Técnicas de Co-
municação.

De acordo com a professora Suzana 
Neves, a iniciativa tem a finalidade de 
incentivar a criação de novos produtos 
para o mercado de trabalho. “É uma 
forma de fomentar um produto que 
pode ser inovador para a sociedade”, 
relatou Suzana, que coordena a ativi-
dade.

No foyer do Centro de Eventos, os 
acadêmicos expositores, divididos em 
grupos, apresentaram suas propostas 

para os alunos e visitantes. Os projetos 
apresentados foram os seguintes:

- Janela Literária: disponibilização 
de acervo literário para frequentadores 
do Parque do Trabalhador, em Taquara;

- Ecoprotect: fraldas descartáveis à 
base de fibra de bambu;

- Smartlive: aplicativo destinado a 
visitantes da Região Sul do Brasil;

- Elas por Elas: aplicativo tecnoló-
gico com a finalidade de abrir portas 
no mercado de trabalho para o público 
feminino;

- Signum Company: aplicativo des-
tinado a pessoas com deficiências audi-
tiva e de fala;

- Terceiro Turno: espaço de recrea-
ção para filhos de alunos da Faccat;

- Anjo da Guarda: pulseira de segu-
rança particular;

- Bikemania: aluguéis de bicicletas 
para grandes hotéis e pousadas.

Alunos expuseram projetos de novos produtos e serviços no final do semestre

Mostra de Marketing 
com projetos inovadores

Atividade envolveu acadêmicos de diversos Cursos da instituição


