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Mensagem do Coordenador e Vice-Diretor 
 

Cursos de Administração e Gestão Comercial – Tecnólogo & Vice-
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Prezado(a) Leitor(a): 

 

 

 

2015 – Data comemorativa dos 45 anos do Curso de Administração e 15 anos de vida no 

Campus das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. O tempo passou e fomos 

crescendo, aprendendo, acertando, errando, mas vendo resultados e acompanhando o 

interesse dos nossos acadêmicos, professores, pessoal técnico e comunidade pelo sucesso 

de nossa Instituição. 

Que possamos continuar fazendo a diferença, ajudando as pessoas a olhar o mundo que 

temos e o mundo que queremos construir. 

Nesta 12ª edição do relatório apresentamos as ações desenvolvidas na graduação, extensão, 

pesquisa e pós-graduação. Espero que este relatório dimensione nossas conquistas para 

todos. Agradeço aos parceiros, professores, colaboradores e, especialmente, a direção-geral 

pela oportunidade de demonstrar os progressos que obtivemos. 

Com o espírito de dever cumprido, mas com os desafios ainda maiores, desejamos uma 

boa leitura a todos. 

 

 

 

Prof. Roberto Morais 
Vice-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Coordenador do Curso de Administração 
Coordenador do Curso de Gestão Comercial - Tecnólogo 
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1 GESTÃO E GRADUAÇÃO 

 

1.1 Recursos Humanos 

  

 Em 2015, atuaram nos Cursos de Administração e Gestão Comercial, 40 docentes, 

sendo 07 doutores (05 masculinos/02femininos), 27 mestres (19 masculinos/08 femininos) 

e 06 especialistas (03 masculinos/03 femininos).   

 No Quadro 1 a relação dos professores que atuaram em 2015. 

 

Ordem Nome dos docentes Titulação Telefone E-mail 
1 Airton Ademir Müller Doutor (51) 98397232 airtonmueller@hotmail.com 
2 Aloisio Albino Stein Mestre (51) 35883113 jacod.stein@brturbo.com.br 
3 Ana Paula Maggioni Mestre (51) 98970524 anamaggioni@sinos.net 
4 Ari Antônio da Silva Mestre (51) 95420815 pearisilva@hotmail.com 
5 Beatriz Barreto Machado Athanásio Especialista (51) 95414741 biambrs@hotmail.com 
6 Carmen Regina Teixeira de Quadros Mestre (51) 84503312 carmemquadros@hotmail.com 
7 Carine Backes Dörr Mestre (51) 81358237 cbackes@faccat.br 
8 Cassio Schneider Bemvenuti Mestre (51) 93536762 cassiobemvenuti@gmail.com 
9 Claralucia Prates Machado Mestre (51) 81142337 clara@playercom.com.br 
10 Claudecir Barbosa da Silva Mestre (51) 97403771 claudecirbarbosa.28@gmail.com 
11 Cláudio Kaiser Mestre (51) 99723662 kaiser@faccat.br 
12 Dilani Silveira Bassan Mestre (51) 81547056 dilanib@faccat.br 
13 Dorneles Sita Fagundes Mestre (51) 91913145 dorneles@faccat.br 
14 Fernando Dewes Doutor (51) 98051363 fdewes@faccat.br 
15 Gislaine Goreti Fidelles Especialista (51) 84084586 gislainefidelles@ibest.com.br 
16 Henrique Assis Dörr Especialista (51) 81358294 henrique@valorativo.com.br 
17 João Carlos Bugs Mestre (51) 98857322 joaocarlosbugs@yahoo.com.br 
18 Jorge Luiz Amaral de Moraes Doutor (51) 98377634 Jmoraes12@gmail.com 
19 Jorge Marcelo Wohlgemuth Mestre (51) 99777286 jmw@faccat.br 
20 Luis Antonio Licks Missel Machado Mestre (51) 84440488 luismachado@faccat.br 
21 Luiz Alberto Krummenauer Mestre (51) 98074853 luizk@tca.com.br 
22 Luis Carlos Trombetta Doutor (51) 91011022 trombetta@faccat.br 
23 Lorena Maria de Q. Stein Mestre (51) 31994202 lorenastein@faccat.br 
24 Oscar Luiz da Silveira Scherer Mestre (51) 99799072 scherer.oscar@gmail.com 
25 Paulo Eduardo Rosselli Wunsch Mestre (51) 28061408 paulo.wunsch@gmail.com 
26 Paulo Roberto de Aguiar Von Mendgen Mestre (51) 81852565 mendgen@faccat.br 
27 Querte Teresinha C. Mehlecke Doutora (51) 85167782 querte@faccat.br 
28 Rafael Bered Mestre (51) 99853576 rafael@bered.com.br 
29 Rinaldo Martins Fraga Mestre (51) 81481828 Rinaldo.fraga@gmail.com 
30 Renan Ribeiro da S. de Castro Mestre (51) 99751541 renan@ufrgs.com.br 
31 Roberto Tadeu Ramos Morais Doutor (51) 81183347 posgrad@faccat.br 
32 Sebasteão Zeno da Silva Mestre (51) 97095749 zeno@faccat.br 
33 Sergio Trombetta Mestre (51) 84924556 sergiot@unisinos.br 
34 Silvio Quintino de Mello Mestre (51) 93135188 silviomello@faccat.br 
35 Solange Martins Rosa Mestre (51) 99893353 somma@faccat.br 
36 Soraya Tanure Doutora (51) 99196425 sorayatanure@faccat.br 
37 Suzana Maria Costa Neves Especialista (51) 91738728 sneves@faccat.br 
38 Vera Lucia Winter Mestre (51) 99678155 vera_winter@yahoo.com.br 
39 Walmir Guntzel Especialista (51) 99862482 walmir.admin@gmail.com 
40 Wilson Medeiros Rodrigues Especialista (51) 92856317 wilson.m.rodrigues@bol.com.br 

Fonte: Coordenação do Curso de Administração e Gestão Comercial (em 15/12/2015) 
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1.2 Corpo Técnico-Administrativo 
 

 No ano de 2015, o corpo Técnico-Administrativo dos Cursos de Administração, 

Gestão Comercial e da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa, esteve formado por 04 

(quatro) colaboradores assistentes, sendo que 02 (dois) de nível superior completo e 02 

(dois) de nível superior incompleto, e uma (01) bolsista. 

 

1.3 Atividades Acadêmicas 

 

1.3.1 Ensino de Graduação – Curso de Administração 

 

O curso de Administração matriculou 587 alunos no 1º semestre letivo de 2015 e 

530 alunos no 2º semestre letivo de 2015.  

Durante o ano de 2015 ocorreu à formatura dos concluintes do Curso, quando 47 

alunos terminaram seu curso de Administração. Deste total, 41 alunos concluíram o Curso 

na Linha de Formação Específica de Administração Geral, 03 alunos na Linha de 

Formação Específica de Marketing e 03 alunos na Linha de Formação Específica de 

Negócios Internacionais. 

 

1.3.2 Ensino de Graduação – Curso Superior em Gestão Comercial (Tecnólogo) 

 

No curso de Gestão Comercial 66 alunos foram matriculados no 1º semestre letivo 

de 2015 e 49 alunos foram matriculados no 2º semestre letivo de 2015. Formaram-se três 

alunos no ano de 2015, representando a primeira turma de formandos da nossa instituição. 

 

1.4 Monitorias 

 

As Faculdades Integradas de Taquara, a partir do mês de agosto de 2003, fixou 

normas sobre o Sistema de Monitoria para os discentes de educação superior. 

A implantação do Sistema de Monitoria da FACCAT, objetiva: 

 

• Propiciar ao aluno uma formação acadêmica mais ampla e aprofundada; 

• Auxiliar o corpo docente em tarefas pedagógicas e científicas; 
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• Assegurar cooperação didático-pedagógico ao corpo discente, orientando-o em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com o seu 

nível de conhecimento e experiência; 

• Ajudar os acadêmicos que estejam apresentando baixo rendimento escolar; 

• Possibilitar maior integração dos segmentos da FACCAT. 

 

 

Monitorias oferecidas em 2015/1 

Atendimento na Biblioteca da FACCAT, das 19h30min às 22h30min. 

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Maria T. Alves da Silva Terça-feira e quinta-feira 

Matemática II Diego Esmael Jacobus Segunda-feira e terça-feira 

 

Monitorias oferecidas em 2015/2 

Atendimento na Biblioteca da FACCAT, das 19h30min às 22h30min. 

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Maria T. Alves da Silva Terça-feira e Quarta-feira 

Matemática II Diego Esmael Jacobus Segunda-feira e Quarta-feira 

 

 

1.5 Oficinas 

 

a) Oficina sobre Controle Diário de Vendas e Controle Mensal de Contas a 
Receber 

 
A Oficina sobre Controle Diário de Vendas e Controle Mensal de Contas a Pagar 

promovida pelos cursos de Administração e Gestão Comercial da Faccat, no primeiro 

semestre de 2015, ocorreu dia 09 de maio no Campus da Faccat.  
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A oficina foi ministrada pelo Professor Dorneles Sita Fagundes. Ao todo 

participaram 20 alunos e demais interessados: 

 

Alessandro Vieira Schnorr Leonardo Arthur Feller 
Anderson Rodrigo Petry Lucimara Batista Ávila 
Camila Diana Zeni Maria Isabel da Silva de Moura 
Denise Valim Franzen Paulo André da Luz 
Débora Stefani da Silva Rolim Roges Ghesla 
Edila Gomes Vieira Roselaine Marisete Ev Alves 
Eduardo Troes Roseli Bernardo 
Elias de Avila Oliveira Sheila Shantala Mello da Silva 
Indaiá dos Santos Dreher Suzano de Oliveira Martins 
Katia Regina Loro  Luis Fernando Cardoso 

 

b) Oficina sobre Controle Diário de Caixa e Controle Mensal de Contas a Pagar 
 

A Oficina sobre Controle Diário de Caixa e Controle Mensal de Contas a Pagar 

promovida pelos cursos de Administração e Gestão Comercial da Faccat, no primeiro 

semestre de 2015, ocorreu dia 16 de maio no Campus da Faccat.  

A oficina foi ministrada pelo Professor João Carlos Bugs. Ao todo participaram 21 

alunos e demais interessados: 

 

Carlos Gilberto Birck Luiz Antonio Schmidt 
Débora Stefani da Silva Rolim Marcelo Breno Becker 
Edila Gomes Vieira Paulo André da Luz 
Elias de Avila Oliveira Roges Ghesla 
Gilmar Ferreira dos Santos Roselaine Marisete Ev Alves 
Indaiá dos Santos Dreher Roseli Bernardo 
Jeice Oliveira Leite Sheila Shantala Mello da Silva 
Jessica Weber Suzano de Oliveira Martins 
Katia Regina Loro Tainara da Silva 
Letícia dos Reis Ezequiel Fernandes 
Luis Fernando Cardoso  

 

c) Oficina sobre Cálculo de Custo do Produto e Cálculo do preço de Venda 
 

A Oficina sobre Cálculo de Custo do Produto e Cálculo do Preço de Venda 

promovida pelos cursos de Administração e Gestão Comercial da Faccat, no primeiro 

semestre de 2015, ocorreu dia 23 de maio no Campus da Faccat.  

A oficina foi ministrada pelo Professor Sebasteão Zeno da Silva. Ao todo 

participaram 22 alunos e demais interessados: 
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Anderson Rodrigo Petry Luis Fernando Cardoso 
Caio Marques Fabiano de Araujo Luiz Antonio Schmidt 
Carlos Gilberto Birck Marcelo Breno Becker 
Débora Stefani da Silva Rolim Marcia Tatiane dos Santos Franca 
Edila Gomes Vieira Mariana Betine Figueiredo de Vasconcelos 
Elias de Avila Oliveira Paulo André da Luz 
Ezequiel Fernandes Roges Ghesla 
Gilmar Ferreira dos Santos Roselaine Marisete Ev Alves 
Indaiá dos Santos Dreher Roseli Bernardo 
Jeice Oliveira Leite Sheila Shantala Mello da Silva 
Katia Regina Loro Suzano de Oliveira Martins 

 

1.6 Aula Magna 

 

A Coordenação dos Cursos de Administração e Tecnólogo em Gestão Comercial 

das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveu uma aula magna no dia 9 de 

março, no auditório do campus. O evento teve palestra do presidente da Altus Sistemas de 

Informática, de São Leopoldo, o Sr. Luiz Francisco Gerbase, que enfocou o tema 

“Excelência na Gestão das Micro e Pequenas Empresas”. 

O encontro ainda contou com a participação do professor João Carlos Bugs e do 

Diretor-Geral da Faccat, Prof. Delmar Backes, que fizeram abertura da aula magna. Na 

ocasião, Backes ressaltou a importância de se fazer um curso superior de qualidade para 

enriquecimento pessoal e profissional. Também destacou que as micro e pequenas 

empresas são as que mais empregam na região. “A excelência é fundamental. Crescendo na 

própria empresa somos empreendedores, também”, disse o diretor. 

 

      
 

Já Luiz Francisco Gerbase afirmou que um dos maiores valores da Altus é ensinar e 

aprender, associando ao papel da Faccat que dá essa base para o resto da vida aos futuros 

profissionais. Para o empresário, administração e gestão é o mais importante. “O Brasil é 
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fraco na gestão de empresas e projetos. Por isso, é muito valorizada a posição de um gestor 

que arranque resultados de uma equipe”, enfatizou, destacando que, com energia e 

vontade, mais o conhecimento que os acadêmicos recebem na instituição de ensino 

superior, terão sucesso, certamente. 

Os participantes do evento ainda assistiram a um vídeo institucional sobre a Altus e 

puderam esclarecer dúvidas sobre a área de automação industrial e inovação como 

processo de transformar conhecimento em valor comercial. 

 
1.7 Cursos de Extensão Universitária 

 

1.7.1 Na Sede 

 

a) Trade Marketing 

 

O curso ocorreu de 1 até 30 de setembro, tendo como objetivo abordar novas 

técnicas de Trade Marketing e suas ferramentas operacionais. Além disso, o curso teve como 

finalidade desenvolver a compreensão sobre as relações com os canais de distribuição e as 

principais decisões de marketing que afetam o comportamento do consumidor. 

O curso foi ministrado pela Professora Claralucia Prates Machado, sendo que as aulas 

foram ministradas totalmente a distância, através da Eduline – ambiente de suporte à 

aprendizagem on-line. Foram abordados os seguintes temas: 

  

  Ambiente de Mercado e Trade Marketing; 

  Shopper Insigths: entendendo o consumidor no PDV; 

  Gerenciamento da Cadeia de Suprimento e Distribuição; 

  Vendas e Gestão de Key Accounts; 

  Marketing e o Cliente; 

  Experiência de Compra: Merchandising no PDV; 

  Operações e ROI em Trade Marketing. 
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Participaram do curso 13 (treze) pessoas. 
 

Aline Regina Farias Duarte Marilucia Bonalume 
Camila Ferreira Vargas da Silveira Marlus Kassiano Leppin 
Darlin Apolonia Borges Maurício de Oliveira Cabral Santos 
Everton Rinaldo Ceciliato Serli Prestes 
Isac Lazaretti Taiara Graziele Schmidt 
Leandro da Costa Coutinho Vinícius Henrique de Andrade 
Letícia de Souza Cabral  
 

b) Administração do Tempo 

 

O curso ocorreu no dia 16 de maio de 2015, tendo como objetivo abordar 

conteúdos que possam auxiliar na administração do tempo em uma organização, visando 

definir prioridades e metas para otimização do nível de produtividade e ganho operacional. 

O curso foi ministrado pelo Professor Walmir Güntzel, sendo que as aulas foram 

disponibilizadas dentro de uma carga horária de 8 (oito) horas. Foram abordados os 

seguintes temas: 

  

  A Natureza do Tempo; 

  Conceitos Básicos; Administração do Tempo; Limites; 

  Definição de Prioridades; Definição de Metas; 

  Planejamento Estratégico; A Organização do 2º Quadrante; 

  Produtividade; Escassez e escolha; 

  Como avaliar seu tempo; Analisando seu tempo; 

  O significado do tempo e suas imagens; 

 Planejamento e Administração do Tempo;  

  Dificuldades para o planejamento e administração do tempo; 

  Regras básicas para uso racional do tempo; 

  Princípios básicos do planejamento e controle do tempo; 

  Estereótipos sobre economia e planejamento do tempo; 

  Habilidades da Administração eficaz do tempo; 

  O hábito do adiamento; Causa do adiamento; Importância X Urgência. 
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O curso contou com a participação de 06 participantes, sendo eles: 
 

Anderson Rodrigo Petry Gláucia Isabel Naumann Wirth 
Eduardo Henrique Freitas Mônica Cardoso de Oliveira 
Elisio Arnoldo Wirth Roseli Bernardo  

 

1.8 Semana Acadêmica 

 

XVI Semana Acadêmica dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e V 

Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial 

 

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveram a XIV Semana Acadêmica dias 19 

e 20 de agosto, no auditório do campus. 

 

 

 

No dia 19 de agosto, o Diretor de Administração em empresa de expressão na área 

do transporte Rodoviário de Cargas no RS, Sr. Fábio Gomes, também Diretor na Delegacia 

Vale dos Sinos do Setcergs, palestrou sobre o tema “Logística – Modal Transporte 

Rodoviário de Carga”. 

O Sr. Fábio é formado em Administração com MBA em Gestão Empresarial pela 

FGV e Pós-MBA em Inteligência pela FGV. Iniciou sua palestra falando que a globalização 

e o crescimento da competitividade criam novas necessidades de desempenho, as quais 

visam atender o aumento da velocidade às respostas no setor, com o objetivo de obter 

excelência operacional. Ressaltou ainda, que o valor adicionado pelo setor de transportes 

no PIB é de 4,4%, ou seja, de R$ 42 bilhões, gerando 1,2 milhões de empregos diretos. 

Além disso, destacou que o setor de carga movimenta por ano 746 bilhões de toneladas 

transportadas por quilômetro útil (TKU). A palestra contou com a participação de 121 

participantes. 
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Logo após a palestra ocorram a apresentação de dois trabalhos de formandos de 

2014. Marcos Fernandes Días, apresentou o seu trabalho de conclusão com o tema: “A 

Influência do Comportamento dos Comensais de Mel de Abelha dos Processos Produtivos 

e de Comercialização: Estudo de Caso na Empresa Apiário Adams Ltda”, orientado pela 

Profª. Claralucia Prates Machado. Após apresentou Priscila Constante, com o tema: “O 

perfil financeiro dos acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da 

Faccat” orientado pelo Prof. Sergio Antonio Nikolay. 

A semana Acadêmica prosseguiu dia 20 de agosto, quando ocorreu a palestra 

“Saúde Inteligente para enfrentar a crise econômica do Brasil”, com o médico Helevon 

Guimarães de Oliveira Rosa. Na mesma noite ainda houve apresentação dos Trabalhos de 

Conclusão de Luís Henrique Saueressig, com o tema “Os impactos na contabilidade 

brasileira após a publicação de legislação nos anos de 2005 a 2014”, orientado pelo 

professor Lauri Natalício Fries; e de Maicon André Saueressig, com o tema “Aspectos 

sobre o processo legislativo federal brasileiro: uma análise crítica”, orientado pelo professor 

Guilherme Dettmer Drago. 

 

1.9 XIII Mostra de Iniciação Cientifica e V Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação 

A abertura da XIII Mostra de Iniciação Científica e do V Salão de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) ocorreu no dia 

14 de setembro, às 19h30min, no auditório do campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 

4500). O evento teve a participação de alunos da Faccat e de outras instituições de ensino 

superior com trabalhos que relatam resultados parciais ou finais obtidos por participantes 

de projetos de pesquisa ou de Trabalhos de Conclusão de cursos de graduação e pós-

graduação. 
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O evento aconteceu até o dia 19 de setembro, exibindo trabalhos que abordaram 

assuntos referentes às seguintes áreas de conhecimento: Exata e da Terra (Matemática, 

Ciências da Computação e Sistemas de Informação), Engenharia (Engenharia de 

Produção), Sociais Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis, Negócios Internacionais, 

Marketing, Finanças, Gestão de Pessoas, Turismo, Relações Públicas e Publicidade e 

Propaganda, Direito e Design), Humanas (História, Psicologia, Enfermagem e Educação) e 

Linguística, Letras e Artes (Letras). 

Durante o encontro, os alunos apresentaram os resultados de pesquisas na forma 

de comunicação oral e pôster, o que vem consolidando o evento como um espaço para a 

divulgação e trocas de experiências entre alunos, pesquisadores e a comunidade. 

 

 
 

Segundo o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação e coordenador do Curso de 

Administração, Roberto Morais, a Faccat encontra-se cada vez mais comprometida com os 

desafios do ensino superior que promovam uma qualificação de excelência na formação 

acadêmica, articulando ensino, pesquisa e extensão. 

O evento contou com a participação de 165 trabalhos inscritos de alunos de várias 

instituições de ensino superior do Estado, como a FACCAT, FEEVALE, UNIRITTER, 

IFSUL - Instituto Federal, UFPEL - Universidade Federal de Pelotas, UNILASALLE e 

UNISINOS. 

Os trabalhos selecionados serão publicados no CD-ROM da XIII Mostra de 

Iniciação Científica e V Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. Os participantes e 

orientadores receberam certificados de Menção Honrosa. 
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1.10 Eventos Sociais 

 

1.10.1 PÁSCOA MAIS DOCE 

 
Este projeto teve como objetivo demonstrar que a união e o espírito de 

solidariedade estão presentes na vida dos estudantes dos cursos de Administração e Gestão 

Comercial. 

Resultado de uma parceria entre o CDL de Campo Bom e os cursos de 

Administração e Gestão Comercial, foram confeccionados e entregue 100 cestos de Páscoa 

com doces doados por associados da CDL Campo Bom, Alunos da Faccat e comunidade, 

durante os meses de março e abril de 2015. 

A colaboração e o trabalho voluntário de alunos, docentes e coordenador, na 

arrecadação de caixas de bombons e ovos de páscoa para serem distribuídos entre diversas 

instituições de caridade de Campo Bom/RS. 

 

 

 

1.10.2 Palestra sobre a Campanha de Incentivo a Doação de Medula Óssea 

 

Os acadêmicos da disciplina de Empreendedorismo, ministrada pela professora 

Carine Backes Dörr, dos cursos de Administração e Turismo, promoveram uma palestra na 

noite do dia 26 de maio, para conscientização da doação de medula óssea. 

A iniciativa integra a campanha “Doe Medula, Salve a vida”, que teve, no dia 2 de 

junho, um momento para cadastro e coleta de sangue para o Registro Nacional de 

Doadores de Medula Óssea (REDOME).  

O encontro ocorreu no campus com a presença de convidados do Hemocentro do 

Rio Grande do Sul (HEMORGS), do curso de Enfermagem e outros especialistas, além do 
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diretor-geral das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), Delmar Backes, que apoiou o 

evento. 

      

 

1.10.3 Campanha para cadastro e coleta de doadores de medula óssea 

 

A campanha para doação de medula óssea foi realizada com sucesso no dia 2 de 

junho, com o cadastro e coleta de doadores voluntários, no campus das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat), e participação da equipe do Hemocentro do Rio Grande 

do Sul. 

Centenas de pessoas atenderam ao chamado para fazerem a doação, conscientes de 

que poderão salvar muitas vidas com este gesto de solidariedade. No total, foram 300 

doadores, atingindo o número máximo estabelecido pelo hemocentro para coleta fora de 

sua base, antes mesmo do horário estabelecido pelos organizadores da campanha na 

Faccat. 

No final da tarde, um grande número de pessoas da comunidade, alunos e 

funcionários da instituição já formavam uma grande fila para colaborarem com a 

campanha, confirmando o sucesso da iniciativa que integra projeto desenvolvido pelos 

acadêmicos da disciplina de Empreendedorismo, ministrada pela professora Carine Backes 

Dörr, dos cursos de Administração e Turismo da Faccat. 

“Vieram pessoas da comunidade de vários municípios da serra, Vale do Paranhana, 

Vale do Sinos e Litoral”, ressalta Carine Backes Dörr, elogiando o fato do projeto ter sido 

desenvolvido por alunos que participaram de todas as etapas e aplicaram conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, além dos colaboradores de outros cursos, numa atividade 

multidisciplinar, e dos patrocinadores que apoiaram o evento. 
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Regina Heidrich, 53 anos, contadora em Taquara, foi uma das voluntárias doadoras. 

“Podendo ajudar, não custa nada. Só faz bem para a gente. Um dia eu também posso 

precisar”, disse.  Já Angelito Scherer, 44 anos, instrutor de trânsito em Três Coroas, veio 

fazer o cadastro de doador incentivado por um colega de trabalho. “Há pessoas esperando 

na fila”, lembrou, dizendo que as doações sempre podem ajudar alguém. 

Roberta Raymundo, 38 anos, consultora de vendas em Taquara, também fez o 

cadastro, feliz com o gesto e com a possibilidade de poder ajudar o próximo. “Me coloquei 

no lugar de quem precisa e imaginei que ninguém está livre de um dia precisar também”, 

enfatizou. 

 

1.10.4 Seminário de Responsabilidade Social 

 

Lançado em 2005, o Seminário de Responsabilidade Social chegou à décima 

primeira edição neste ano. O evento foi realizado na noite de 10 de junho de 2015, quando 

156 participantes, entre estudantes da Faccat e o público em geral, lotaram o auditório do 

Campus.  
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A Instituição, que tem na sua concepção a geração e divulgação do conhecimento, 

pretende conscientizar com estes eventos os acadêmicos, os empresários e toda a 

comunidade da região para as questões de responsabilidade social. Com este enfoque que a 

coordenação do Curso de Administração e de Gestão Comercial das Faculdades Integradas 

de Taquara (Faccat) realizou o XI Seminário de Responsabilidade Social.  

A abertura do evento foi realizada pelo Professor Paulo Roberto Von Mendgen, 

responsável pela disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, e teve a 

participação de várias professoras e professores da Instituição cujos alunos estiveram 

presentes.  

O tema do evento foi “Cultura Doadora”, e contou com a presença da 

coordenadora do Núcleo Educacional Ecarta, Sra. Glaci Salusse Borges, da médica 

nefrologista Clotilde Garcia, que é uma das maiores referências na área de transplante de 

órgãos infantis no Rio Grande do Sul, bem como do jornalista e músico Jimi Joe, 

integrante da banda Los 3 Plantados, o qual deu seu depoimento sobre o que representa 

receber um órgão, desde o diagnóstico até o transplante.   

       

 

O evento que teve como proposição esclarecer quando é necessário o transplante e 

como ocorre todo o processo, procurou também, principalmente, conscientizar ao público 

participante da importância de termos doadores.  

Diante disso, houve por parte dos palestrantes a preocupação de salientar aos 

presentes, da importância que a família saiba da vontade da pessoa em doar seus órgãos, o 

que deve ser uma decisão unânime referendada por todos seus membros. A médica ainda 

lembrou da importância de preservar a individualidade, ou seja, que a família do doador 

não conheça o receptor dos órgãos. 
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1.10.5 Campanha do Agasalho  

 

 

 

A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat), promoveu a terceira edição da Campanha do Agasalho, a 

qual iniciou em 20 de maio de 2015 e terminou em 25 de julho de 2015.  

A Campanha do Agasalho, representa a preocupação das Faculdades Integradas de 

Taquara - Faccat com a responsabilidade social, onde os efeitos de simples atitudes, 

poderão representar na vida de centenas de pessoas carentes, uma oportunidade para 

minimizar as dificuldades e ter uma condição humana mais digna. 

Entre os participantes estarão alunos e funcionários das Faculdades Integradas de 

Taquara, bem como da comunidade em geral. 

O desenvolvimento da campanha decorreu através da divulgação da mesma, pela 

distribuição de folders nos diversos postos de abastecimento, juntamente com as caixas 

coletoras das doações. 

O projeto contou com a ajuda das empresas Mosmann Alimentos, Calçados Bibi, 

Box Print e Saft Embalagens. 

A referida ação teve como finalidade arrecadar roupas, sapatos, cobertores e roupas 

de cama para distribuí-los aos carentes dos municípios de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três 

Coroas, Nova Hartz, Rolante, Gramado, Riozinho e Santo Antônio da Patrulha. 

Neste ano, foi arrecado um total de 4.136 peças de roupas, 334 pares de calçados e 

19 cobertores e roupas de cama. 
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As doações foram destinadas a diferentes entidades das respectivas cidades de 

abrangência da Faccat: Taquara (Assistência Social e Lar Padilha), Parobé (Escola Noemi 

Fay dos Santos, para as famílias desabrigadas com a chuva); Igrejinha (Lar Padilha); Três 

Coroas (CRAS do município); Riozinho (Assistência Social); Gramado (Defesa Civil de 

Novo Hamburgo); Nova Hartz (Associação de Voluntárias no Combate ao Câncer); 

Campo Bom (Centro de Educação Integrada, Projeto Criança Cidadã e Desafio Jovem Luz 

no Vale); São Francisco de Paula (Igreja Pentecostal Amor e Fé em Jesus); e Sapiranga 

(Grupo Encontro de Jovens com Cristo, da igreja Sagrado Coração de Jesus). 
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1.10.6 Natal Solidário 

 

 

A Campanha do Natal Solidário que chegou a sua 4ª edição em 2015, tem como 

finalidade arrecadar brinquedos novos para distribuí-los as crianças carentes dos municípios 

de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, 

Nova Hartz, Canela, Gramado, Rolante, Riozinho e Santo Antônio da Patrulha. 

 O desenvolvimento da Campanha se decorreu da seguinte forma:  

Foram enviados e-mails para os acadêmicos para convidá-los a participar da 

Campanha como representante de sua cidade, ficando estes responsáveis pela escolha dos 

pontos de coleta e entrega das caixas, recolhimento e distribuição dos brinquedos, 

contando com a supervisão do coordenador e suas assistentes. 

Os alunos que se dispuseram a ser representantes de suas cidades tiveram de 01 a 

06 de novembro para buscar os materiais de divulgação da campanha, a fim de colocá-los 

nos pontos de coletas. 

O período de arrecadação dos brinquedos foi de 19 de novembro a 11 de 

dezembro de 2015. 

Os acadêmicos, juntamente com as assistentes e o Coordenador dos cursos de 

Administração e Gestão Comercial realizaram a entrega dos brinquedos de 14 a 21 de 

dezembro. 

A campanha contou com a ajuda das empresas Mosmann Alimentos e Box Print. 

O projeto representa a preocupação das Faculdades Integradas de Taquara-Faccat 

com a responsabilidade social, onde os efeitos de simples atitudes podem representar na 

vida de centenas de crianças, um olhar de esperança para um futuro melhor, alicerçados 

pela solidariedade e, em muitos casos, pela oportunidade de inclusão social. 

Foram arrecadados, 500 brinquedos para crianças de escolas e instituições 

beneficentes de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Campo Bom, Novo 

Hamburgo, Nova Hartz, Canela, Gramado, Rolante, Riozinho e Santo Antônio da 

Patrulha. 



19 
 

1.10.7 – Atividades do Banco de Talentos 

 
O BANCO DE TALENTOS DA FACCAT atua como Agente de Integração de 

Estágios que tem por finalidade reunir informações sobre os acadêmicos, traçando seu 

perfil e utilizando a tecnologia da informação para disponibilizar às empresas que tenham 

interesse de recrutar novos talentos, informações sobre os acadêmicos.  

 

Seus objetivos são a formação, desenvolvimento e encaminhamento para estágios 

de acadêmicos empreendedores, dinâmicos, com visão estratégica e prontos para enfrentar 

os desafios competitivos do mercado. Assim, todos os alunos regularmente matriculados 

em cursos de Graduação e Pós-Graduação da FACCAT tem a oportunidades de realizar 

estágios nas organizações que procuram por estes profissionais. As atividades ocorreram 

durante todo o período do ano, ou seja, de janeiro a dezembro de 2015. 

 

As empresas que operacionalizaram estágios aos acadêmicos da FACCAT no ano de 

2015 foram: 

� Mortágua Com. de Util. Domésticas Ltda.; 

� Escola de Educação Infantil Estrelinha; 

� Ody & Keller Assessoria Empresarial; 

� Adm. Igor Rebelatto; 

� Usaflex; 

� Viação Perboni Ltda.; 

� Florybal Chocolates Ltda.; 

� Chocolate Lugano. 

 

Além dessas empresas, foram operacionalizados estágios na área de educação na 

Prefeitura Municipal de Taquara e estágios internos na FACCAT. 

 

O Banco de Talentos da FACCAT possui cadastrados 628 empresas e organizações, 

que de alguma forma foram atendidos no ano de 2015. Os atendimentos contemplaram 

divulgação de oportunidades, seleção de currículos, encaminhamento para entrevistas, 

supervisão do estágio. 
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As empresas e organizações que mantiveram estagiários pelo Banco de Talentos da 

FACCAT remuneraram pelos serviços na ordem de 18% sobre o valor da bolsa estágio. 

Essa remuneração importou nos seguintes valores recebidos pela FACCAT:  

 

Janeiro/2015                765,00 

Fevereiro/2015            946,80 

Março/2015              2.879,28 

Abril/2015                2.990,34 

Maio/2015                3.142,98 

Junho/2015               2.967,84 

Julho/2015                3.147,84 

Agosto/2015             3.988,80 

Setembro/2015         3.761,64 

Outubro/2015          2.997,00 

Novembro/2015       3.127,32 

Dezembro/2015       2.997,00 

TOTAL/2015        29.723,04 

 

Atualmente o Banco de Talentos da FACCAT possui cadastrados 2.040 

acadêmicos, que de alguma forma foram atendidos no ano de 2015. Os atendimentos 

contemplaram a divulgação de oportunidades, seleção de currículos, encaminhamento para 

entrevistas, supervisão do estágio. 

 

Durante o ano de 2015 manteve-se uma média mensal de 42 estagiários ativos, 

entre contratações, renovações e rescisões foram atendidos 80 acadêmicos no ano de 2015. 

 

Uma questão relevante como ação social da FACCAT, é que todas as atividades do 

Banco de Talentos são gratuitas para os alunos. 
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1.11 Visitas Técnicas 

 

1.11.1 Visita Técnica Plastcromo 

 

Quatro acadêmicos dos cursos de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), acompanhados do professor Dorneles Sita 

Fagundes, realizaram no dia 17 de abril de 2015, uma visita técnica à Plastcromo, empresa 

especializada em metalização, localizada em Parobé.  

 

 

 

A visita foi orientada por Rogério Weber, Gerente de RH, onde destacou o 

crescimento da empresa e os objetivos para alcançar, mostrou a visão da empresa em 

questões ambientais e a busca contínua pela qualidade nos produtos oferecidos.  

Participaram do evento: 

 

            Alzemiro Farias 

            Denise Regina dos Santos Silveira 

            Eleone Joacir Balt 

            Liciane Topper 

 

1.11.2 Visita Técnica à TranspoSul 

 

Acadêmicos do Curso de Administração e Gestão Comercial da Faccat 

participaram da TranspoSul - 17ª Feira e Congresso de Transporte e Logística, cujo evento 

é consagrado por reunir congresso e feira de negócios com características multimodais. A 

feira ocorreu na FIERGS de 23 a 25 de junho de 2015 e contou com palestras e seminários, 

para a qualificação do setor em suas mais diversas áreas. 
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O evento contou com a presença de importantes nomes como o Sr. Gustavo Paulo 

Duarte, Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 

Mercadorias em Portugal – ANTRAN, onde abordou o tema: a Logística na União 

Europeia. Após os alunos participaram das palestras SEST SENAT, com o tema: “A 

qualificação e o bem estar do trabalhador do transporte como fator de 

competitividade das empresas e a Tecnologia a serviço da formação de motorista 

no RS”. 

Compareceram ao evento: 

 

Alzemiro Farias                                                          Maria Isabel da Silva de Moura 

Anderson Rodrigo Petry                                             Pablo Wasem 

Andressa Soares dos Santos                                        Taiara Graziele Schmidt 

Carla Janaina Martins                                                  Volnei Müller 

Jéssica Naiara de Almeida Bueno  
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1.11.3 Viagem ao Uruguai e Argentina 

 

 

 

As coordenações dos cursos de História, Administração e Gestão Comercial 

(tecnólogo) das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizaram a viagem de estudos 

ao Uruguai e Argentina, no período de 9 a 14 de outubro. O roteiro incluiu as cidades de 

Punta Del Este, Montevideo, Colônia do Sacramento e Buenos Aires. 

Ao todo participaram 24 pessoas da viagem de estudos: 

 

Andrea Helena Petry Rahmeier Juliana Konrath 
Andressa Soares dos Santos Marcelo Juliano Pires de Mello 
Bruno William da Fonsêca Mariane Fritsch Ebert 
Carlos Henrique Weis Mirian Cristina Souza de Moraes 
Cristiana Elizabeti Sohne Renan Monteiro Dreyer 
Dalvan Bonfada Laval Roseclei Marmitt 
Denise Maria Sparrenberger Salete Rodrigues 
Dorneles Sita Fagundes (Professor) Samuel Amadeus Marmitt Fagundes 
Elaine Smaniotto Tiago Fernando Kohlrausch 
Élen Waschburger Véra Lucia de Souza 
Jessica Elen Silveira Pires Vitória Nicolini Nunes 
Jéssica Sachet Waldemar David Pereira Dias 
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1.12 Jantar de confraternização pelos 45 anos do curso de Administração 
 

Os 45 anos do curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) foram comemorados com um jantar no dia 12 de setembro, na Sociedade 3 de 

Março, em Taquara. O objetivo do encontro foi confraternizar e integrar direção, 

professores, acadêmicos e egressos do curso, num momento festivo de reconhecimento e 

agradecimentos aos que fizeram parte desta trajetória. 

 

 

O evento contou com a presença do presidente da Fundação Educacional Encosta 

Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira; do diretor-

geral, Delmar Backes; e do coordenador do curso de Administração, Roberto Morais. 

 

     

 

Durante o jantar também foram homenageados o empresário Marlin José 

Kohlrausch, como um dos primeiros formandos do curso de Administração da Faccat, em 

1980; Luiz Carlos Tomazeli, representando os formandos do ano de 1985; Carlos 

Hermann, representando os formandos do ano de 1988; Regina Heidrich, representando os 

formandos de 1992; Rose Méri Striving, representando os formandos de 2009; e os 

professores Sebasteão Zeno da Silva, por seus 28 anos de docência no curso, e Lauri 

Natalício Fries, por seus 27 anos de docência no curso de Administração da Faccat. 
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No final, houve outra homenagem especial ao presidente da mantenedora, Nicolau 

Rodrigues da Silveira, e ao diretor-geral da Faccat, Delmar Backes. 
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2 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
2.1 Ensino de Pós-Graduação  

2.1.1 Lato Sensu 

 

 

No ano de 2015 a Faccat executou os Cursos de Especialização, conforme Quadro 

2. 

Ordem Nome do Curso 
Nº de 

Inscritos 

Trancamentos/ 
Cancelamentos
/ Transferidos 

Convênio Local de Realização 

1 Especialização em Avaliação Psicológica 22 1 - FACCAT 

2 Especialização em Gestão de Cooperativas 35 - OCB/MT Cuiabá 
3 Especialização em Gestão de Cooperativas 35 5 OCB/MT Sinop 
4 Especialização em Gestão de Cooperativas 35 1 OCB/MT Primavera do Leste 
5 MBA em Controladoria e Finanças 19 1 - FACCAT 

6 MBA em Gestão Empresarial 17 1 - FACCAT 

7 
Especialização em Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental 35 

- 
WP Porto Alegre/RS 

8 
Especialização em Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental 35 

- 
WP Florianópolis/SC 

9 
Especialização em Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental 35 

- 
WP Salvador/BA 

10 
Especialização em Terapia de Casal e 
Sexualidade 16 

- 
DOMUS Porto Alegre/RS 

 

2.1.2 Strictu Sensu 

 

Programa de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional 

 

O Mestrado em Desenvolvimento Regional iniciou suas atividades no dia 13 de 

setembro de 2013. 

As Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT obtiveram a aprovação pela 

CAPES do curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, em nível de Mestrado 
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Acadêmico, recomendado pela CAPES com Conceito 3, decorrente da avaliação in loco 

ocorrida entre os dias 06 e 07, dezembro de 2012, conforme ofício nº 277-21/2012 de 

19/12/12.   

O Curso foi reconhecido pela Portaria MEC nº 1.900, de 10 de outubro de 2013, 

publicada no DOU de 11 de outubro de 2013, seção 1, p. 13. 

O programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional tem por objetivo 

promover, através da interdisciplinaridade, o ensino e a pesquisa com base na análise das 

relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais enfocando as especificidades 

regionais. 

O Mestrado em Desenvolvimento Regional tem duas linhas de pesquisa: 

“Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas Públicas para o Desenvolvimento 

Regional” e “Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional”. 

 

1. Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas Públicas para o 

Desenvolvimento Regional 

Esta linha de pesquisa aborda as dimensões culturais, políticas e institucionais do 

desenvolvimento regional, bem como a análise crítico-histórica e a proposição de políticas 

públicas de desenvolvimento e ordenamento territorial. A linha abarca pesquisas sobre 

capital social, patrimônio e representações culturais, metodologia e princípios do 

planejamento público e políticas e instrumentos de ordenamento territorial. 

 

2. Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional 

Essa linha de pesquisa tem por objetivo o estudo do papel das organizações 

produtivas e demais agentes e associações civis no desenvolvimento regional. Também 

cabe à mesma os estudos sobre a dinâmica de setores produtivos específicos ou da 

dinâmica econômica global de um determinado território; bem como a identificação de 

alternativas e análises de viabilidade de projetos de diversificação e inovação tecno-

produtiva em geral. 
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2.1.2.1 Corpo Docente do Mestrado  

 

A turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional, conta com o seguinte corpo 

docente: 

 

� Carlos Águedo Paiva - Vice-Coordenador 

Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

 

� Carlos Fernando Jung 

Doutor em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS 

 

� Daniel Luciano Gevehr 

Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

 

� Dirce Maria Antunes Suertegaray 

Doutora em Geografia Física pela Universidade de São Paulo – USP 

 

� Egon Roque Frohlich – Convidado 

Doutor em Filosofia pela University of Wisconsin - Madison (EUA) 

 

� Jorge Luiz Amaral de Moraes 

Doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS 

 

� Maria Raquel Caetano – Convidada 

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 

� Mario Riedl - Coordenador 

Doutor em Sociologia pela University of Wisconsin - Madison (EUA) 

 

� Roberto Tadeu Ramos Morais 
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Doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul – 

UNISC 

 

� Soraya Tanure 

Doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
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2.1.2.2 Discentes 

 

A terceira turma teve 17 mestrandos matriculados, os quais irão iniciar suas aulas 

em 04 de março de 2016:  

 

Nome 
Código de 
matrícula 

Airton Hackbart Seyffert 80150187 

Alberto Machado de Medeiros  80150188 

Alexandre Aloys Matte Júnior  80150195 

Cristiane Denise Becker  80150189 

Darlã de Alves  80150200 

Fernanda Adam da Silveira  80150202 

Franciele Berti  80150191 

Gisele da Silva Guimarães  80150193 

Jacques André Grings  80150194 

Jéferson Corá Lorenzão  80150190 

Jose Luiz Lima de Azeredo  80150201 

Karla Janaina Teixeira  80150192 

Maria Regina de Pellegrin  80150198 

Mariela Inês Machado D. Castel 80150203 

Sabrina de Farias Borba Kiszner 80150196 

Shirlei Alexandra Fetter  80150197 

Vanuza Alves Mittanck  80150199 
 

2.1.2.3 Disciplinas 

 

Obrigatórias: 

- Economia Política do Desenvolvimento 

- Sociologia do Desenvolvimento 

- Filosofia e Epistemologia da Ciência 

- Geografia: Espacialidades Diferenciais 

- Metodologia da Pesquisa I 

- Indicadores Socioeconômicos e Desigualdades Regionais 

- Estado e Políticas Públicas  

- Metodologia de Pesquisa II 

- Análise Regional 

- Seminário de Dissertação 

- Economia Política do Desenvolvimento Regional 
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Optativas: 

- Desenvolvimento Rural e Urbano 

- Dinâmicas Organizacionais e Gestão 

- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento 

- Sustentabilidade Socioambiental do Desenvolvimento  

- Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Regional 

- Turismo e Desenvolvimento Regional 

 

2.1.2.4 Palestra e Eventos 

 

Café da manhã para divulgação do Mestrado 

 

O café da manhã do curso de mestrado reuniu interessados, entre alunos, 

professores e pessoas da comunidade, para esclarecimentos sobre o a terceira edição do 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat). O encontro ocorreu dia, 24 de outubro de 2015, às 9 horas, no auditório do 

campus. 

O objetivo foi apresentar e integrar candidatos e professores para esclarecimentos 

sobre o curso que começará em março de 2016, na instituição. O coordenador do 

mestrado, professor Mario Riedl, salientou a importância de quem passa por um mestrado, 

enfatizando ser sempre uma nova experiência. Ele deu detalhes sobre as disciplinas do 

curso e sobre as linhas de pesquisa disponíveis. 

Em seguida, os participantes que participaram em bom número, trocaram ideias e 

informações, no café da manhã servido na sala de reuniões do campus. 
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Ministra palestra sobre combate à fome 

 

 

A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, fez 

uma palestra na sexta-feira à noite, dia 16 de outubro, no campus das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat), a convite do Programa de Pós-Graduação do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da instituição. 

Na ocasião, ela falou sobre o tema " Redução da Fome, da Pobreza e da 

Desigualdade", com base em dados estatísticos do Bolsa Família e outros programas do 

governo federal. 

O evento foi prestigiado pelo Presidente da Fundação Educacional Encosta 

Inferior do Nordeste (FEEIN), mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira; pelo 

coordenador do mestrado, Mario Riedl; pelo vice coordenador do curso, Carlos Aguedo 

Nagel Paiva; pelo vice-diretor financeiro da Faccat, Sérgio Nikolay; por acadêmicos e 

autoridades da região. 

O coordenador do Mestrado, Mario Riedl, destacou na abertura do encontro que o 

maior problema do Brasil é a desigualdade social. “O Ministério do Desenvolvimento 

Social está enfrentando este problema de frente, conseguindo combater a fome e a 

pobreza. E o Bolsa Família é responsável pela impressionante redução desta desigualdade”, 

reforçou o coordenador. 

 

Lembrando o discurso de posse da ministra, quando ela afirmou não existir nada 

menos educador do que a miséria, o presidente da FEEIN, Nicolau Rodrigues da Silveira, 

reforçou o objetivo maior da Faccat que é o de combater a pobreza material e promover a 

grandeza espiritual através da educação. Afirmou que centenas de pessoas são tiradas do 

“cabo da enxada” ou do “chão de fábrica” quando ingressam no campus da Faccat e são 

transformadas em profissionais qualificados para trabalharem pelo desenvolvimento nas 
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empresas da região. “Aqui é a casa do combate à fome e à miséria por meio da educação 

que liberta”, disse o presidente da mantenedora da Faccat. 

 

A ministra Tereza Campello, ciente do ambiente conturbado e negativo para o 

governo, neste momento, demonstrou com dados estatísticos, apesar disso, que o Brasil é 

hoje um dos países mais respeitados em relação à área de desenvolvimento humano, 

segundo indicadores das Nações Unidas. “O Brasil apresentou a terceira maior redução do 

número de pessoas subalimentadas no mundo no período de 2002 a 2014”, disse a 

ministra, lembrando que, de 2003 até agora, também houve uma redução de 82% da 

situação de fome no país, que caiu de 15% para 1,7%. 

 

Tereza Campello destacou as ações de combate à fome, além do Bolsa Família, 

como os demais programas para aumento da renda e a distribuição de merenda escolar. 

Segundo ela, o Brasil está conseguindo reduzir a tuberculose por causa do Bolsa Família e 

dos programas de saúde, por exemplo, e que 36 milhões de pessoas estão fora da faixa de 

extrema pobreza. Ela ainda salientou que houve 58% de redução da mortalidade infantil e 

41% de redução da desigualdade educacional. 

Entre outras ações, a ministra citou também a inclusão produtiva urbana através do 

Pronatec; do Crescer, linha de crédito produtivo orientado; e da economia solidária, assim 

como a inclusão produtiva rural, com o sistema que já distribuiu 1 milhão e 200 mil 

cisternas desde o início do governo Lula, para a região nordeste. Tereza Campello ainda 
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lembrou que a população foi beneficiada com mais acesso à energia elétrica, geladeiras, 

telefones fixos e celulares. “Foram essas alterações estruturais que mudaram a vida dessas 

pessoas, além da renda”, reforçou a ministra, enfatizando que, além de erradicar a miséria, é 

preciso erradicar o preconceito contra os pobres neste país. 

 
2.1.2.5 Bancas 

 

Dissertações de Mestrado 

 

No decorrer do ano de 2015, ocorrem as primeiras defesas das dissertações do 

Mestrado em Desenvolvimento Regional. A seguir os trabalhos apresentados no decorrer 

do ano. 

 

  

 

 

 

 
As Instituições de Ensino Superior como Catalisadoras de Desenvolvimento 
Regional: A Contribuição e os Resultados Socioeconômicos das Faculdades 
Integradas de Taquara no Desenvolvimento da Região do Vale do Paranhana/RS 
Daniela Crippa 
Orientador: Roberto Tadeu Ramos Morais  
Data: 21/12 
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O Turismo como Elemento de Ocupação do Litoral Norte do Rio Grande do Sul: 
Tendências ao Turismo Permanente 
Marcelo Terra Reis 
Orientador: Carlos Aguedo Nagel Paiva  
Data: 17/12 
 

 
Energia eólica: fonte complementar como propulsora no desenvolvimento para 
atendimento da demanda por energia elétrica no Rio Grande do Sul 
Aluna: Rosane Maria Kaspary 
Orientadora: Prof. Drª. Maria Antunes Suertegaray 
Data da defesa: 29/10/2015 
 

 
Entre saberes e afazeres: a dinâmica das atividades rurais das mulheres agricultoras 
familiares no contexto do desenvolvimento regional (Rolante/RS) 
Aluna: Aline Nandi 
Orientador: Prof. Dr. Damiel Luciano Gevehr 
Data da defesa: 23/10/2015 
 

 
Alternativas para o Desenvolvimento e Governança Participativa: A Compensação 
Econômica para Reduções do Orçamento Público na Ótica dos Atores Sociais 
Aluno: Renato Rodrigues Freitas Júnior 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Fernando Jung 
Data da Defesa: 23/9/2015 
 

 
As Compras Públicas Visando o Fortalecimento dos Pequenos Negócios como 
Política de Desenvolvimento Local 
Aluna: Daniela Burkhard 
Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes 
Data da Defesa: 09/10/2015 
 

 
Avaliação do Programa Bolsa Família no Município de Taquara-RS 
Aluna: Leila Maria Bischoff 
Orientador: Prof. Dr. Mario Riedl 
Data da Defesa: 28/09/2015 
 

 
A Influência do Turismo de Eventos na Região das Hortências, Rio Grande do Sul: 
o caso do evento Natal Luz de Gramado 
Aluno: Roger Pierre Vidal 
Orientador: Prof. Dr. Mario Riedl 
Data da Defesa: 21/8/2015 
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Fatores que Estimulam e Bloqueiam a Criatividade e a Inovação em Organizações 
do Vale do Paranhana 
Aluna: Daniele dos Santos Guidotti Pereira 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Fernando Jung 
Data da Defesa: 14/8/2015 
 

 
Redes de Cooperação de Pequenas e Micro-Empresas no Rio Grande do Sul – 
Vantagens e Limitações 
Aluno: Dorneles Sita Fagundes 
Orientador: Prof. Dr. Mario Riedl 
Data da Defesa: 31/7/2015 
 

 
 

2.2 Pesquisa 

 

2.2.1 Projetos de Pesquisa (Com recursos da Instituição) 

 

 
Ordem Título do projeto Linha de pesquisa 

Coordenador do 
projeto 

1 Mapeamento da comunicação na 
microrregião Paranhana a partir da 
criação do curso de Comunicação 
Social da FACCAT 

Organização e 
desenvolvimento regional 

Profª. Marley 
Rodrigues 

2 Intervenções precoces em sistemas 
cognitivos e emocionais em crianças: 
uma abordagem neuroeducacional 

Educação e saúde para a 
comunidade 

Profª. Cármen 
Marilei Gomes 

 

2.2.2 PROBIC/FAPERGS – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 

 

Bolsa de Iniciação Científica  

 

A bolsa de iniciação científica é um incentivo individual que se operacionaliza como 

estratégia de financiamento seletivo de alunos, vinculados a projetos desenvolvidos pelos 

pesquisadores no contexto da graduação ou pós-graduação. A bolsa de iniciação científica é 

um instrumento abrangente de fomento à formação de recursos humanos. 

 

Objetivo: Estimular o envolvimento de alunos de graduação em pesquisa. 
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Ordem Pesquisa Coordenador Bolsistas Agência de 
Fomento 

Período 
de 

Vigência 

1 

Brinquedoteca na Faccat: o resgate 
do brincar na infância e a 
formação de brinquedistas no 
Vale do Paranhana 

Profª. Drª. Maria 
de Fátima Reszka 

Maria Aline da Silva 
FAPERGS 

2015-
2016 Maria Angélica de 

Oliveira 

2 

O papel das cooperativas 
agroindustriais na inserção da 
agricultura familiar nos mercados 
agroalimentares e na dinâmica de 
desenvolvimento rural 

Prof. Dr. Jorge 
Luiz Amaral de 
Moraes 

Gabriel Schmitt 
Morais 

FAPERGS 
2015-
2016 

3 

Experiências Educativas de 
Educação Popular na Práxis 
Freireana em Escolas Públicas no 
contexto contemporâneo 

Prof. Dr. Luis 
Carlos Trombetta 

Josiane dos Santos FAPERGS 
2015-
2016 

4 

Intervenções precoces em 
sistemas cognitivos e emocionais 
em crianças: uma abordagem 
neuroeducacional 

Profª. Drª. Cármen 
Marilei Gomes 

Daniele dos Santos 

Guidotti Pereira 
FAPERGS 

2015-
2016 Fernanda Grasiele da 

Silva 

5 
Monitoramento dos dados 
socioeconômicos do turismo no 
Vale do Paranhana 

Prof. Dr. Roberto 
Tadeu Ramos 
Morais 

Celso Luis Rossi FAPERGS 
2015-
2016 

 

 

2.2.3 PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

 

O projeto PIBID da FACCAT tem como base a formação inicial e continuada de 

professores para atuar na educação básica da rede pública, fundamentado no tripé da 

pesquisa, ensino e extensão. 

Dessa forma, objetiva propiciar aos licenciados, por meio das intervenções 

pedagógicas, contribuir para a solução de problemas metodológicos e curriculares com o 

aperfeiçoamento e a prática docente. 

 

• Objetivos gerais do PIBID 

 

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica; 

b) contribuir para a valorização do magistério; 

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica; 

d) inserir os licenciados no cotidiano da rede pública de educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
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práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

e) incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 

coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação para o magistério; 

f) contribuir para articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

• Coordenadores 

 

Coordenadora geral:  

Profª. Marlene Soder Ressler 

Coordenadora do PIBID/História:  

Profª. Dalva Neraci Renheimer 

Coordenadora do PIBID/Letras:  

Profª. Luciane Maria Wagner Raupp 

Coordenador do PIBID/Matemática:  

Prof. Zenar Pedro Schein 

Coordenadora do PIBID/Pedagogia:  

Profª. Maria de Fátima Rescka 

 

• Ações previstas 

 

- Encontros semanais entre coordenadores, supervisores de escolas e alunos bolsistas para 

discussão de referenciais teóricos para aporte da prática. 

- Encontros mensais de avaliação do que já foi produzido e do que ainda falta produzir. 

- Planejamento e realização de seminários (semestral e anual) para exposição dos resultados, 

por área, com a participação de todos os envolvidos no programa. 

- Elaboração de artigos a partir da proposta de atividades interdisciplinares executadas e 

dos referenciais estudados pelos envolvidos no programa. 
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2.2.4 Programa de Apoio aos Polos de Inovação Tecnológica do RS 

 

O Polo de Inovação Tecnológica do Paranhana/Encosta da Serra tem por 

objetivos capacitar recursos humanos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para 

inclusão no setor industrial e, gerar tecnologias inovadoras aplicáveis aos diversos setores 

produtivos do Vale do Paranhana e Encosta da Serra, visando torná-los competitivos e 

promovendo a diversificação da produção, de modo a propiciar o aumento do nível de 

renda da população, gerar novos postos de trabalho e, a partir disso, viabilizar o 

desenvolvimento regional sustentável. 

Coordenador: Prof. Dr. Eng. Carlos Fernando Jung 

 

2.2.5 Convênio com o SEBRAE 

 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) renovou, pelo quinto ano 

consecutivo o convênio com a instituição Sebrae/RS através do Projeto Negócio a 

Negócio: COREDE ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE e LITORAL. 

O programa que prevê a realização de um diagnóstico empresarial e a implantação 

de um plano de ação, propondo soluções para a melhoria de uma empresa, tem como 

objetivo o atendimento gratuito para microempreendedores individuais formalizados com 

faturamento até R$ 60.000,00 ao ano e microempresa com faturamento bruto anual de até 

R$ 360.000,00. 

Com esse serviço, os empresários recebem um atendimento especializado do 

Sebrae com foco em gestão empresarial de forma presencial, gratuita e continuada, através 

dos Agentes de Orientação Empresarial (AOEs) da Faccat, representados por alunos com 

o perfil exigido para os trabalhos os quais desenvolvem suas atividades em três etapas na 

primeira fase, e em três etapas na segunda fase, com o acompanhamento do Prof. João 

Carlos Bugs, Supervisor do Projeto e do Prof. Sebasteão Zeno da Silva, Coordenador do 

Projeto. 

A seguir estão as áreas de atuação do projeto: 
 
Área de Planejamento        

 - Planilhas norteadoras.        
 -  Análise de mercado.          

- Informações da concorrência.       
 - Matriz meu negócio e a concorrência      
 - Ações para neutralizar concorrentes.       
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Área de Mercado         
- Cadastro de clientes.          
- Matriz de fidelização de Clientes.       
- Gerenciamento de equipe de venda.        
- Informações trabalhistas.        

 - Cadastro de fornecedores.         
- Análise de qualidade.          
- Cálculo da produtividade, etc.       

   
Área de Finanças e custos         
- Controle de estoque.          
- Previsão de vendas          
- Controle diário de vendas.         
- Controle mensal de contas a receber e a pagar.      
- Roteiro básico de vendas.         
- Controle diário se caixa.        

 - Cálculo do Preço de Venda.         
- Cálculo de capital de giro.         
- Fluxo de caixa. 
 

Neste ano foram beneficiados 4.800 Microempresas, Empreendedores Individuais e 

Empreendedores Informais. 


