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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): 

 

Mais um ano que finaliza com resultados animadores para a Vice-Direção de 

Pesquisa e Pós-Graduação e para a Coordenação dos Cursos de Administração e Gestão 

Comercial. Que você também tenha conseguido aproveitar tudo de bom que Deus e a 

vida lhe ofereceram. 

Tenho afirmado aos professores que labutam diariamente nesta instituição que a 

formação profissional integral é a função social da FACCAT. Nossos professores 

assumiram o compromisso de formar pessoas preparadas não só para o mundo de 

trabalho, mas para a vida. Ainda, uma faculdade do porte da FACCAT tem obrigações 

adicionais com a sociedade que a mantém. Além da educação, fomos criados para 

promover a pesquisa, ou seja, a investigação experimental, a pesquisa tecnológica, a 

pesquisa que contribui para o progresso do conhecimento, a análise do ambiente 

político, econômico, social, cultural e ambiental, entre outros. A extensão, por sua vez, 

deve ser entendida dentro dessa visão ampliada da pesquisa e como consequência dela. 

Não deve existir conflito entre esses três pilares, mas a criação de sinergia. 

Educar é nossa missão prioritária, pesquisa é uma responsabilidade social, extensão é 

uma forma de interação que deve existir entre a FACCAT e a comunidade na qual está 

inserida. 

Nosso objetivo com a 13ª edição do relatório anual é mostrar nossos 

compromissos com as três funções básicas: ensino, pesquisa e extensão. 

Nos propomos a continuar oferecendo os nossos serviços com o mesmo respeito 

e dedicação àqueles que nos procuram. Uma boa leitura a todos e um feliz 2017. 

 

 

Prof. Roberto Morais 

Vice-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenador dos Cursos de Administração e Gestão Comercial (Tecnólogo) 
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1 GESTÃO E GRADUAÇÃO 

 

1.1 Recursos Humanos 

  

 Em 2016, atuaram nos Cursos de Administração e Gestão Comercial, 46 docentes, 

sendo 05 doutores (03 masculinos/02femininos), 33 mestres (23 masculinos/10 femininos) 

e 08 especialistas (04 masculinos/04 femininos).   

 No Quadro 1 a relação dos professores que atuaram em 2016. 

Ordem Nome dos docentes Titulação Telefone E-mail 

1 Ailson José Vier Especialista (51) 98073305 ailsonjvier@gmail.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 Mestre (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 Claralucia Prates Machado Mestre (51) 81142337 clara@playercom.com.br 

9 Claudecir Barbosa da Silva Mestre (51) 97403771 claudecirbarbosa.28@gmail.com 

10 Cláudio Kaiser Mestre (51) 99723662 kaiser@faccat.br 

11 Dilani Silveira Bassan Mestre (51) 81547056 dilanib@faccat.br 

12 Dorneles Sita Fagundes Mestre (51) 91913145 dorneles@faccat.br 

13 Felipe Batista Leão Mestre (51) 81425525 Felipe.leão@ufrgs.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 Jefferson Luciano Zuch Dias Mestre (51) 84451775 zuch@faccat.br 

18 João Carlos Bugs Mestre (51) 98857322 joaobugs@faccat.br 

19 Lucimar Antônio Teixeira Roxo Mestre (51) 86485162 latr@latr.com.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 Magda Helena Trott Carara Especialista (51) 5423912 magdacarara@faccat.br 

24 Marcia Regina Diehl Mestre (51) 99174579 Márcia@faccat.br 

25 Maria Cristina Timmen Müller Especialista (51) 35421900 cristinatimmen@faccat.br 

26 Oscar Luiz da Silveira Scherer Mestre (51) 99799072 scherer.oscar@gmail.com 

27 Patricia Leal de Vargas Mestre (51) 97011663 patriciavargas@faccat.br 

28 Paulo Eduardo Rosselli Wunsch Mestre (51) 28061408 paulo.wunsch@gmail.com 

29 Paulo Roberto de Aguiar Von Mendgen Mestre (51) 81852565 mendgen@faccat.br 

30 Querte Teresinha C. Mehlecke Doutora (51) 85167782 querte@faccat.br 

31 Rafael Bered Mestre (51) 99853576 rafael@bered.com.br 

32 Reginaldo Caetano Mestre (51) 66211729 reginaldocaetano@faccat.br 

33 Renan Ribeiro da S. de Castro Mestre (51) 99751541 renan@ufrgs.com.br 

34 Rinaldo Martins Fraga Mestre (51) 81481828 Rinaldo.fraga@gmail.com 

35 Roberto Tadeu Ramos Morais Doutor (51) 81183347 posgrad@faccat.br 

36 Sandro Cezer Pereira Mestre (51) 92561040 Sandro.cezer@gmail.com 

37 Sebasteão Zeno da Silva Mestre (51) 97095749 zeno@faccat.br 

38 Sergio Trombetta Mestre (51) 84924556 sergiot@unisinos.br 

39 Sergio Nikolay Mestre (51) 35416600 sergionikolay@gmail.com 

40 Silvio Quintino de Mello Mestre (51) 93135188 silviomello@faccat.br 

41 Solange Martins Rosa Mestre (51) 99893353 somma@faccat.br 

42 Soraya Tanure Doutora (51) 99196425 sorayatanure@faccat.br 

43 Suzana Maria Costa Neves Especialista (51) 91738728 sneves@faccat.br 

44 Vera Elisabeth Damasceno Corrêa Mestre (51) 95456363 veracorrea@faccat.br 

45 Walmir Guntzel Especialista (51) 99862482 walmir.admin@gmail.com 

46 Wilson Medeiros Rodrigues Especialista (51) 92856317 wilson.m.rodrigues@bol.com.br 

Fonte: Coordenação do Curso de Administração e Gestão Comercial (em 30/11/2016) 
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1.2 Corpo Técnico-Administrativo 
 

 No ano de 2016, o corpo Técnico-Administrativo dos Cursos de Administração, 

Gestão Comercial e da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa, esteve formado por 05 

(cinco) colaboradores assistentes, sendo que 03 (três) de nível superior completo e 02 (dois) 

de nível superior incompleto. 

 

1.3 Atividades Acadêmicas 

 

1.3.1 Ensino de Graduação – Curso de Administração 

 

O curso de Administração matriculou 540 alunos no 1º semestre letivo de 2016 e 

509 alunos no 2º semestre letivo de 2016.  

Durante o ano de 2016 ocorreu à formatura dos concluintes do Curso, quando 54 

alunos terminaram seu curso de Administração. Deste total, 51 alunos concluíram o Curso 

na Linha de Formação Específica de Administração Geral 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 68 alunos foram matriculados no 1º semestre letivo 

de 2016 e 66 alunos foram matriculados no 2º semestre letivo de 2016. Formaram-se dois 

alunos no ano de 2016, representando a segunda 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; 

 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; 



4 
 

 Ajudar os acadêmicos que estejam apresentando baixo rendimento escolar; 

 Possibilitar maior integração dos segmentos da FACCAT. 

 

Monitorias oferecidas em 2016/1 

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

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Kelly Carine da Silva Quinta-feira e sábado (manhã) 

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

Matemática I Arthur Felipe Brocker Segunda-feira e quarta-feira 

Estatística Aplicada Willian Thomas de Oliveira Quinta-feira e sábado (manhã) 

 

Monitorias oferecidas em 2016/2 

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

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Kelly Carine da Silva Terça-feira e quinta-feira 

Matemática II Diego Esmael Jacobus Terça-feira e sexta-feira 

Matemática I Arthur Felipe Brocker Terça-feira e sábado (manhã) 

Matemática Financeira Fernanda Taís Haubert Segunda-feira e quarta-feira 

 

 

1.5 Curso de Career Coaching 

 

O Curso de Career Coaching – Alinhando Objetivos e Conquistando Resultados foi 

realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2016, tendo como instrutor Juliano Merlugo. 

 
O conteúdo programático do curso, que tem por finalidade a orientação para a carreira 

profissional dos participantes, contém os seguintes pontos: 
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 Contextualizando Coaching de Carreira. 

 Como ser protagonista da sua carreira. 

 Propósitos de vida: valores e crenças limitantes, estado de plenitude e priorize. 

 Propósito profissional: correlação entre diretriz pessoal e profissional, a influência 

do sistema ao qual está inserido, arquitetar o futuro. 

 Competência tridimensional. 

 Motivação para ação: técnicas para estabelecer foco e ação. 

 Visão integrada da carreira. 

 

Participaram do referido curso 18 participantes, cuja nominação está relacionado a seguir: 

 

Participantes CPF 

Abraão Braga Braun [41645] 035.206.130-85 

Bianca Bonalume [64496] 014.507.760-86 

Bruna Tatiana Thomas [36059] 028.298.330-90 

Candida Tatiane de Souza Sozinho [40817] 961.227.140-20 

Daniela Maciel Pereira de Azevedo [22375] 002.822.710-74 

Deise Wichmann da Silva [21490] 685.779.230-53 

Gabriel Schmitt Morais [41205] 040.225.510-03 

Jéssica Sachet [25772] 025.004.900-76 

Josimar Rodrigues Silva [42722] 023.581.420-26 

Karina de Oliveira Reis [18791] 820.191.500-34 

Kelly Mattos da Silva [22124] 801.183.480-00 

Nádia de Vargas Beck [18623] 965.987.860-53 

Rosiane de Andrade [17591] 018.539.120-69 

Sonia Dulcineia Kraemer [20941] 729.871.200-44 

Tamara Martins dos Santos [24881] 018.118.530-05 

Vinicius de Kayser Ortolan [64507] 005.649.970-13 

Vinicius Müller [61210] 028.649.610-08 

Zenaide Regina Petry Rosa [11802] 538.202.580-00 

 

 

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 11 de 

março de 2016, na sala B-105 do campus da IES. O evento teve como palestrante o 
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representante do Conselho Regional de Administração – CRA/RS, Conselheiro Adm. 

Marco Aurélio Kihs, que enfocou o tema “A Profissão do Administrador”. 

 

 

O encontro contou ainda com a participação do Professor Walmir Güntzel que 

coordenou o evento. Na ocasião, o Prof. Walmir ressaltou a importância da aproximação 

entre os discentes e o Conselho Regional de Administração, no sentido de oportunizar ao 

futuro profissional de administração conhecer as atividades que o CRA está desenvolvendo 

a nível estadual e federal, em relação ao fortalecimento da profissão junto às diferentes 

entidades institucionais. 

 

Marco Aurélio Kihs destacou que o Conselho Regional de Administração – 

CRA/RS atua em sintonia com o Conselho Federal de Administração na fiscalização e no 

controle das entidades que tem administradores em seu quadro de funcionários, no sentido 

de proteger a classe quanto às questões legais e profissionais. 

Afirmou ainda, que o CRA oportuniza cursos e palestras de aperfeiçoamento e de 

orientação para os profissionais de administração, bem como para os empreendimentos 

que tem interesse na dinamização do seu negócio. 
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Ao final da apresentação, o referido palestrante respondeu perguntas do público 

presente, visando tirar dúvidas em relação à profissão de administrador, bem como do 

mercado de trabalho. 

 

1.7 Cursos de Extensão Universitária 

 

1.7.1 Na Sede 

 

a) Trade Marketing 

 

O curso ocorreu de 5 de abril até 03 de maio de 2016, 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 à 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. 

 
Participaram do curso 11 (onze) pessoas. 
 

Anderson William Vasconcelos [57120] Juliana Vargas Godinho [57205] 

Caroline Bastos Rosa [57189] Renan Henrique Felicio [57494] 

Danilo Nunes Costa [58817] Tatiana Cedran Cortez [57546] 

Eider Gustavo de Oliveira [56858] Viviane Alves Freitas Oliveira [56276] 

Gislene Berto Felix [56290]  

Herivelto Serra Pereira Fernandes [56585]  

Janaina Sobral Angeiras [57114]  
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1.8 Semana Acadêmica 

 

XVII Semana Acadêmica dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e VI 
Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial 

A XVII Semana Acadêmica dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis e 

VI Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) se realizou nos dias 21 a 23 de setembro de 2016, no auditório do campus 

(Avenida Oscar Martins Rangel, 4500 – ERS 115). 

 

No dia 21, aconteceram as apresentações dos Trabalhos de Conclusão de 2015 de 

egressos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 

 

Participam deste evento, com seus respectivos TCCs, Mônica Petró, com o tema 

“Análise do processo sucessório em uma empresa familiar: Um estudo de caso em uma 

indústria metalúrgica no Vale do Paranhana no Rio Grande do Sul”, orientado pelo 

professor Renan Castro;  Katia Regina Loro, com o TCC “Fatores intervenientes na 

migração de clientes de bancos comerciais para a instituição financeira cooperativa de 

crédito SICOOB/ECOCREDI na cidade Igrejinha/RS”, orientado pelo professor Roberto 

Tadeu Ramos Morais; Daniel dos Passos Trombetta, sobre “A filosofia e sociologia 

aplicadas às Ciências Contábeis, orientado pelo professor Luís Carlos Trombetta 

. 

Também participaram do evento com seu trabalhos, Hudison Charles Gonçalves, 

sobre “A inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do ICMS na base 

de cálculo do PIS e da COFINS para empresas optantes pelo regime de tributação com 

base no lucro presumido”, com orientação de Luís Antônio Licks Missel Machado; e 

Cristina Schefer Rolim, com o tema “Contabilometria: A aplicabilidade dos métodos 
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quantitativos no processo de gestão em uma empresa de transporte rodoviário de cargas da 

cidade de Igrejinha/RS e análise do conhecimento dos colaboradores sobre o assunto”, 

orientado pelo professor Paulo  Eduardo Rosselli Wunsch. 

 

                        

 

A programação seguiu na quinta-feira, dia 22 de setembro, às 19h30min, com duas 

palestras que abordaram cases de planejamento estratégico desenvolvido nas empresas 

Resiart e Magni&Rosa. 

          

A semana Acadêmica dos Cursos de Administração e de Ciências Contábeis, bem 

como do Curso de Gestão Comercial da Faccat, terminou no dia 23 de setembro, às 

19h30min, com a palestra apresentando o case “Sucesso e Superação” com o empresário 

Carlos Wolke, diretor da Pináculo, em Taquara.  

Na ocasião também houve o lançamento do vídeo da campanha do “Imposto de 

Solidariedade” 2016 e do sistema de arrecadação do Imposto de Renda para as entidades 

sociais. Este encontro é uma homenagem ao Dia do Contador, que transcorre no dia 22 de 

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

Graduação 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizaram nos dias 17 a 22 de 

outubro de 2016, à noite, a XIV Mostra de Iniciação Científica e o VI Salão de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação no campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500 – ERS 115).  

 

O evento, que é uma iniciativa da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Faccat, teve 185 inscritos com a participação de diversos acadêmicos de todos os cursos da 

Faccat e de outras instituições, os quais participaram de apresentações orais sobre assuntos 

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

Computação, Sistemas de Informação e Jogos Digitais Sistemas para Internet ), Engenharia 

(Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade), Sociais Aplicadas (Administração, Gestão 

Comercial, Ciências Contábeis, Negócios Internacionais, Marketing, Turismo, Relações 

Públicas e Publicidade e Propaganda, Direito e Design), Humanas (História, Psicologia, 

Enfermagem e Educação) e Linguística, Letras e Artes (Letras). 
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A amostra abriu na segunda-feira, dia 17 de outubro, com apresentações de 

acadêmicos dos cursos de Comunicação Social, Direito, Design e Turismo. Participaram da 

solenidade de abertura o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes; e os coordenadores dos 

cursos de Direito, José Alcides Renner; de Comunicação Social e Design, Augusto Parada; 

e de Engenharia de Produção, Carlos Fernando Jung. 

  

Os trabalhos prosseguiram no dia 18 de outubro, onde alunos dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial apresentaram seus cases. 

                                                               

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

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

orientadores receberam certificados de Menção Honrosa. 

 

1.10 Eventos Sociais 

 

1.10.1 Seminário de Responsabilidade Social 

 
A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat) e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) promoveram 

o XII Seminário de Responsabilidade Social no dia 18 de maio, às 19h30min, no auditório 

do campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500). 
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O encontro teve como tema “A arte em projetos sociais da região do Paranhana: 

espaços de trocas cooperativas e relações sociais mais saudáveis”. O objetivo foi trazer 

informações dos agentes de oficinas de artes que atuam nos projetos sociais da região do 

Vale Paranhana, apresentando propostas que oportunizem relações sociais mais saudáveis, 

resgatando crianças e jovens do risco do ócio das ruas, do consumo de álcool, drogas ou do 

envolvimento com grupos violentos. 

                                      

  Os palestrantes convidados falaram sobre suas iniciativas e os resultados que têm 

obtido com suas ações. Na mesma ocasião foram apresentados os resultados da pesquisa 

realizada pela professora Patrícia Kebach, sobre “A musicalização que acontece nos 

projetos sociais do Vale do Paranhana”. 

                                   

 O seminário teve a participação dos seguintes projetos e palestrantes: "Prevenção 

através da música", organizado pelo Instituto Vitória de Taquara, com Adilson Rodrigues; 

"Quem canta seus males espanta", de Rolante, com o professor Sérgio André Bauer; Grupo 

de Danças Kirschleinburg, de Igrejinha, com a professora Liseti Müller; e a ONG Vida 

Breve de Taquara, representada pelo professor Airton Schirmer e o grupo Aprendizes. 
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1.10.2 Campanha do Agasalho  

 

                  
 

A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

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

qual iniciou em 27 de abril de 2016 e terminou em 07 de junho de 2016.  

 

A Campanha do Agasalho 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 pessoas carentes, uma oportunidade para minimizar as 

dificuldades e desigualdades, tendo uma condição humana mais digna. 

 

As cidades e instituições que participaram da campanha são as seguintes: 

Cidade de Taquara 
Instituições: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação e Escola CIEP. 
 
Cidade de Parobé 
Instituições: Casa da Criança e Bairro Funil e o Bairro dos Trilhos. 
 
Cidade de Igrejinha  
Instituições: Associação dos Moradores do bairro Morada Verde de Igrejinha, Santíssima 
Trindade em Moreira e Assistência Social de Igrejinha e Bairro Sossego.  
 
Cidade de Três Coroas 
Instituições: CRAS. 
 
Cidade de Riozinho 
Instituições: Escola Estadual de Ensino Médio João Alfredo. 
 
Cidade de Gramado 
Instituições: Grupo Força Tarefa Serra Gaúcha. 
 
Cidade de Nova Hartz 
Instituições: Liga de Combate ao Câncer. 
 
Cidade de Campo Bom 
Instituições: Associação Brasileira de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
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Cidade de São Francisco de Paula 
Instituições: Igreja Matriz de São Francisco. 
 
Cidade de Rolante 
Instituições: Lar dos Idosos, Secretaria da Assistência Social – Prefeitura, Pastoral da 
Família, Diaconia da Igreja Evangélica de Rolante e Grupo da Solidariedade Dona Alda. 
 

  

 
 

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, Campo Bom e São Francisco de Paula. 

Neste ano, foi arrecadado um total de 6.008 peças de roupas e 351 pares de 

calçados. 

 

1.10.3 Seminário Nacional de Sustentabilidade  

 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizaram dias 31 de março e 1.º de 

abril a primeira edição do “Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional: 

Sustentabilidade socioeconômica e ambiental no contexto regional”. O evento teve uma 

intensa programação durante os dois dias, incluindo conferências, mesas-redondas e 

apresentação de 62 artigos científicos sobre temas relacionados ao seminário, selecionados 

entre representantes do meio acadêmico e pesquisadores de todo o país, abrangendo os 
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estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Pernambuco.                        

 

Compareceu à solenidade de abertura, o presidente da Fundação Educacional 

Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira; o 

diretor-geral da Faccat, Delmar Backes; e o coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional da Faccat, Roberto Moraes. 

 

                                             

 

O conferencista que abriu o seminário foi o Dr. Pedro Bandeira, que abordou o 

tema “A Sustentabilidade do Desenvolvimento Regional”. Ele enfocou vários aspectos do 

desenvolvimento sustentável, incluindo temas relevantes como a vulnerabilidade e a 

resiliência para reflexão sobre o assunto. “Vulnerabilidade é o grau de risco com que a 

trajetória de uma região pode ser afetada, enquanto que resiliência é a capacidade que essa 

unidade territorial apresenta no sentido de retornar à sua trajetória de desenvolvimento”, 

explicou, destacando as perspectivas históricas da evolução das três grandes regiões que 

compõem o Rio Grande do Sul. 
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 Neste mesmo dia, à tarde, ocorreram mesas-redondas com os seguintes temas: “As 

múltiplas escalas do desenvolvimento regional” e “Turismo, memória e patrimônio: 

desafios para o desenvolvimento regional. 

 

Na sexta-feira, dia 1.º de abril, houve apresentação dos artigos científicos sobre 

diferentes temas relacionados ao seminário e a conferência de encerramento, à tarde, sobre 

“Desenvolvimento e meio ambiente: variações, diálogos e contradições”, pelo Dr. Willian 

Héctor Gómes Soto (UFPEL). 

 

Para o coordenador do Mestrado na Faccat, professor Dr. Mario Riedl, a 

participação de estudantes e professores de Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Ceará 

atesta o sucesso alcançado pelo seminário. Segundo os organizadores do evento, cerca de 

100 profissionais acompanharam os dois dias de discussões. 

 

Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, o 

seminário foi organizado pelo comitê integrado pelos seguintes professores: Dr. Daniel 

Luciano Geverhr (Faccat), Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes (Faccat e Unisc), Dr. Mario 

Riedl (Faccat), Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais (Faccat) e Drª. Soraya Tanure (Faccat). 

 

1.10.4 Natal Solidário 
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A Campanha do Natal Solidário chegou a sua 5ª edição em 2016, com a finalidade 

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

Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Nova Hartz, Gramado, Rolante e 

Santo Francisco de Paula. 

 

 O desenvolvimento da Campanha foi 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, conforme relação 

abaixo, tiveram até 31 de outubro de 2016 para buscar os materiais de divulgação da 

campanha, a fim de colocá-los nos pontos de coletas. 

 

Nº Nome Cidade 

1 Francielli Fiorin de Bairros [24403] Taquara 

2 Gabriel Schmitt Morais [41205] Taquara 

3 Joseandra Cristina dos Santos Ripel [26856] Taquara 

4 Lisiane da Silva Rosa [40731] Taquara 

5 Patrick Magalhães Rodrigues [27623] Parobé 

6 Renata Moreira [28423] Parobé 

7 Aline Seidler [28210] Rolante 

8 Cátia Suellen Gandolfi [41188] Rolante 

9 Angela Rosa Galle da Luz [41175] Três Coroas 

10 Emilim Caroline Canabarro [36627] Três Coroas 

11 Fernanda Michele Hencke [26781] Três Coroas 

12 Isadora Scheffel [40604] Três Coroas 

13 Maiara Caroline Petry [40615] Três Coroas 
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14 Rafaela Camila Grade [28414] Três Coroas 

15 Tainara Raquel Hencke [36617] Três Coroas 

16 Arthur Felipe Brocker Três Coroas 

17 Danlei Lucas Michaelsen Três Coroas 

18 Adriano Samuel Spohr [22816] Igrejinha 

19 Camila Diana Zeni [41184] Igrejinha 

20 Danlei Lucas Michaelsen [36376] Igrejinha 

21 Eduarda Kinast [59305] Igrejinha 

22 Kássia Ramona Gonçalves [25264] Igrejinha 

23 Suelen Monique Ferreira Padilha [42005] Igrejinha 

24 Jussara Santos dos Reis Amaral [18698] São Francisco Paula 

25 Letícia Morais [34465] Sapiranga 

26 Maicon Antônio da Cunha dos Santos [38323] Sapiranga 

27 Diego Schwaab Fioreze [17408] Gramado 

28 Alexandre Pedro Dri [30154] Nova Hartz 

29 Alex da Silva Bandeira [25146] Nova Hartz 

30 Alzemiro Farias [36800] Nova Hartz 

31 Juliana Lúcia Schunck [17320] Nova Hartz 

 

O período de arrecadação dos brinquedos foi até o dia 12 de dezembro de 2016. Os 

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

Gestão Comercial realizarão 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, alicerçado pela 

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

 

1.10.5  X Encontro Regional de Cooperativismo 
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A coordenação do curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) promoveu na noite desta quinta-feira, dia 10 de novembro, o  X Encontro 

Regional de Cooperativismo. 

O evento, que apresentou cases e palestras sobre iniciativas desenvolvidas no setor 

cooperativista no Estado do Rio Grande do Sul, reuniu vários convidados que relataram 

suas experiências na área 

                      

Participaram como palestrantes do evento Elisabete dos Santos Freitas, 

coordenadora de recursos políticos e educacionais da Cooperativa de Trabalhadores 

Autônomos das Vilas de Porto Alegre Ltda.(Cootravipa); Margaret Garcia da Cunha, sócia 

da Cootravipa e presidente da Fetrabalho; e Alexandre Cândido, representando o 

presidente da Cooperativa de Reciclagem e Limpeza de Taquara (Cooreli). 

Conforme relato dos participantes, a terceirização realizada através das cooperativas 

representa uma alternativa interessante no âmbito do segmento de serviços, principalmente 

considerando que os resultados de uma forma geral, são satisfatórios, além de que o custo 

social da mão de obra tem uma representatividade mais baixa.  

No entanto, nesse formato institucional o desempenho é maior já que profissionais 

na qualidade de donos, ou seja, sócios da cooperativa, tem uma maior consciência de que a 

sua remuneração depende, exclusivamente, do seu desempenho. Logo, a dedicação 

acontece de forma espontânea e constante. 

1.10.6 Academia de Líderes  
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As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) oferecem várias oportunidades de 

aperfeiçoamento, ao longo do semestre, por meio de cursos de extensão. O projeto 

Academia de Líderes, coordenado pelo curso de Administração, retoma as atividades que, 

inicialmente, eram voltadas apenas para as empresas. Agora, a iniciativa, implantada em 

2007, está focada nos acadêmicos e na comunidade regional. 

Para tanto, com o intuito de identificar as atitudes e habilidades pessoais e 

interpessoais requeridas para o exercício do papel de líder de equipe, foi realizado em 01 de 

outubro de 2016 o evento Academia de Líderes promovido pelos Cursos de Administração 

e de Gestão Comercial das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). 

 

O referido evento teve como propósito possibilitar ao participante reconhecer suas 

características pessoais associadas à liderança, estabelecendo um plano pessoal de 

desenvolvimento e/ou fortalecimento dessas características.     

              

Além disso, praticar as habilidades associadas à liderança de modo a fortalecê-las 

continuamente em sua vida pessoal e profissional, através de exercícios estruturados, de 

forma que os fenômenos comportamentais possam se manifestar e sejam analisados à luz 

das modernas teorias de lideranças (Situacional e Transformacional) e da prática requerida 

pelas empresas do nosso contexto. 

 

Para que as finalidades fossem atendidas, as atividades foram realizadas em água 

(através de rafting) e em terra (jogos territoriais, desafios para equipes, etc.). 
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Conforme o Vice-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenador do Curso 

de Administração da Faccat, Roberto Morais, o objetivo foi estimular o desenvolvimento 

das habilidades, competências e comportamento das potenciais lideranças.  Segundo ele, 

trata-se de uma parceria com o Raft Adventure Park, em Três Coroas, que contará com 

facilitadores com experiência em programa de liderança; metodologias atualizadas; 

personalização e diagnóstico para transferência do aprendizado. 

 

     

Os participantes tiveram durante todo o dia, atividades como o rafting, a tirolesa, o 

rapel e as dinâmicas em equipes, entre outras ações ao longo do programa. “Foi uma 

excelente oportunidade para aliar recreação, confraternização, aprendizado e 

conhecimento”, destaca Roberto Morais. 

O programa trabalhado com os participante contou com as seguintes questões: 

1. Conteúdo: 
Funções e papéis do líder 
Caracterizar a função do líder no mundo do trabalho. Conhecimento, atitudes e habilidades 
requeridas para o exercício do papel do líder. A personalidade do líder e os principais 
desafios e tensões do líder. Estilos de liderança. 
 
2. Desenvolvimento atitudes e habilidades de liderança: 
Exercícios em campo aberto envolvendo o emprego de habilidades de liderança e de 
trabalho em equipe. Os exercícios são estruturados de forma que os fenômenos 
comportamentais se manifestem e sejam analisados à luz das modernas teorias de 
lideranças (Situacional e Transformacional) e da prática requerida pelas empresas do nosso 
contexto. As atividades serão realizadas em água (através de rafting) e em terra (jogos 
territoriais, desafios para equipes, etc.) e serão registradas através de fotos e filmagem. 

3. Auto - conhecimento e desenvolvimento profissional 
Identificação do perfil psicológico, através de entrevista e de instrumentos de avaliação 
psicológica (atitudinais, expressivas e projetivas). 
Planejamento de desenvolvimento pessoas e profissional. 
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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 2016. 

 

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

2016 foram: 

 Wichmann Inovação Empresarial.; 

 Escola de Educação Infantil Estrelinha; 

 Ody & Keller Advocacia e Assessoria Empresarial; 

 Escola de Educação Infantil Estrelinha; 

 Usaflex; 

 Sicredi Rolante; 

 Prefeitura Municipal de Taquara (setores administrativos); 

 DMF Publicidade e Produtora Web Ltda – EPP. 

 

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

Prefeitura Municipal de Taquara e estágios internos na FACCAT. Além de novos 

cadastros de empresas no site do Banco de Talentos. 

O Banco de Talentos da FACCAT possui cadastrados 637 empresas e organizações, 

que de alguma forma foram atendidos no ano de 2016. 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/2016                1.070,64 

Fevereiro/2016            1.205,64 

Março/2016                 2.778,60 

Abril/2016                    2.032,20 

Maio/2016                   2.574,46 

Junho/2016                  2.622,09 

Julho/2016                   2.744,09 

Agosto/2016                2.722,50 

Setembro/2016            2.731,24 

Outubro/2016              2.875,24 

Novembro/2016           3.251,44 

Dezembro/2016            3.000,00 

TOTAL/2016             29.608,14 

 

Atualmente o Banco de Talentos da FACCAT possui cadastrados 2.178 

acadêmicos, que de alguma forma foram atendidos no ano de 2016. Os atendimentos 

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

entrevistas, supervisão do estágio. 

 

Durante o ano de 2016 manteve-se uma média mensal de 40 estagiários ativos, 

entre contratações, renovações e rescisões foram atendidos 100 acadêmicos no ano de 

2016.  

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

Banco de Talentos são gratuitas para os alunos. 

 

 
 
 

1.10.8 – I Gincana Acadêmica 

A I Gincana Acadêmica dos Cursos de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) ocorreu dia 12 de outubro, no campus, e contou 

com a participação de cinco equipes, totalizando 50 integrantes. 
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As atividades foram realizadas durante todo o dia, com trinta tarefas, envolvendo 

várias ações, como Quiz do Conhecimento, doação de alimentos não perecíveis, enigma, 

sustentabilidade, paródias, entre outras. 

 

O coordenador dos cursos, Roberto Morais e os professores João Carlos Bugs, 

Sebastião Zeno da Silva, Dorneles Sita Fagundes e Querte Melecke, juntamente com as 

assistentes Gislaine dos Santos, Daiana dos Santos e Camila Paviani Lampert, foram os 

organizadores do evento. 

       

Os vencedores da gincana foram às seguintes equipes: Vermelha, primeiro lugar; 

Amarela, segundo lugar; e Verde, terceiro lugar, que receberam uma premiação simbólica 

de R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente. 

 

Todos os participantes contabilizaram horas de atividades complementares e um 

ponto no Grau 2 em uma disciplina de sua escolha. 

 

 

 

1.11 Visitas Técnicas 

 

1.11.1 Visita Técnica ao Correio do Povo 
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Acadêmicos do curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) realizaram uma visita técnica, dia 25 de maio, ao Jornal Correio do Povo, em Porto 

Alegre.  O grupo de 13 alunos foi acompanhado do professor João Carlos Bugs. 

 

           

Na ocasião, eles tiveram o privilégio de conhecer um pouco mais da história do 

Estado através da visão do jornal mais antigo que existe no Rio Grande do Sul, além de 

visitar os bastidores da Rádio Guaíba, onde assistiram e participaram ao vivo de um 

programa. 

Compareceram ao evento: 

 

Alzemiro Farias                                            Cícero Miguel Arnhold 

Anderson Rodrigo Petry                               Fabiana Keiser                          

Angela Rosa Galle da Luz                            Fernanda Taís Haubert                       

Bibiana Maas Fumagalli                               Kamila Souza de Quadros 

Camila Roberta Fonseca da Silva                 Mônica Zingler 

Pablo Wasem                                               Pedro Pasquim Haeser             

Patrícia A. Matos Rodrigues                         Wagner Kern de Lemos 

 

 

 

1.11.2 Visita Técnica à Transposul 

 

Acadêmicos dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat) participaram da 18ª Feira e Congresso de Transporte e 
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Logística (TranspoSul). O evento reúne congresso e feira de negócios com características 

multimodais. 

                            

A feira ocorreu na sede da FIERGS, em Porto Alegre, de 12 a 14 de julho, e contou 

com palestras e seminários para a qualificação do setor em suas mais diversas áreas. 

Entre as presenças destacadas no evento, estava o jurista Joaquim Barbosa, que foi 

procurador da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal; Leandro Karnal, doutor 

em História Social pela Universidade de São Paulo e que atualmente ministra aulas na 

Unicamp; e Urubatan Helou, diretor-presidente da Braspress Transportes Urgentes e 

controlador do Grupo H&P - Empreendimentos e Participações Ltda. 

Após a visita, os alunos da Faccat ainda participaram de palestra que abordou o 

tema “Case Logístico Tramontina Multi S/A", com a diretora da empresa, Sônia Deitos, e 

do 20º Seminário Itinerante do Mercosul – SIMERCO. 
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2 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
2.1 Ensino de Pós-Graduação  

2.1.1 Lato Sensu 

 

 

No ano de 2016 a Faccat executou os Cursos de Especialização, conforme Quadro 2. 

Ordem Nome do Curso 
Nº de 

Inscritos 

Trancamentos/ 
Cancelamentos
/ Transferidos 

Convênio Local de Realização 

2 Especialização em Gestão de Cooperativas 44 4 OCB/MT Cuiabá 

 Especialização em Gestão de Cooperativas 42 - OCB/MT Cuiabá 2016/2 

3 Especialização em Gestão de Cooperativas 32 - OCB/MT Grajaú/MA 

4 Especialização em Gestão de Cooperativas 36 - OCB/MT Canarana 

 Especialização em Gestão de Cooperativas 39 2 OCB/MT Juína 

 
Especialização em Psicopedagogia 
Institucional e Clínica 

16 - - 
Faccat 

 
MBA em Comportamento Humano nas 
Organizações 

8 - - 
Faccat 

5 MBA em Controladoria e Finanças 11 1 - Faccat 

6 MBA em Gestão Empresarial 11 2 - Faccat 

 
Especialização em Comunicação e 
Marketing Empresarial 

8 1 - Faccat 

 

 

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  

 

O quadro 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 

 

 Mario Riedl - Coordenador 

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

 

 Roberto Tadeu Ramos Morais 

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 

 

 Marcos Paulo Dhein Griebeler 

     Doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul – 

UNISC 

 

Discentes 

 

A quarta turma teve 14 mestrandos matriculados, os quais irão iniciar suas aulas em 

04 de março de 2016:  
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Alvaro Bourscheidt 

Daiane Veronezi 

Eliane Rodrigues 

Fernando Pante 

 Henrique Dörr 

Jarbas Freitas Da Silva 

Joiza Prates De Oliveira 

Luciana Inocencio 

 Liane Fuhr 

Maria Ines Fröhlich 

Ruti Debarba 

Thiago Dal Bosco 

Vanessa Spindler 
 

 

2.1.2.2 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 

 

Optativas: 

- Desenvolvimento Rural e Urbano 

- Dinâmicas Organizacionais e Gestão 

- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento 

- Sustentabilidade Socioambiental do Desenvolvimento  

- Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Regional 
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- Turismo e Desenvolvimento Regional 

 

2.1.2.4 Palestra e Eventos 

 

a) Café da manhã para divulgação do Mestrado 

 

O curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) realizou mais uma edição do seu tradicional Café da Manhã, dia 8 de 

outubro, no campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500 – ERS 115). 

   

 

Conforme o coordenador, professor Dr. Mario Riedl, o evento reuniu cerca de 30 

futuros candidatos ao processo de seleção do Mestrado, que tiveram a oportunidade de 

receber informações detalhadas do curso por meio de esclarecimentos prestados pelos 

professores e coordenadores do programa na Faccat. 

 

O encontro também contou com a participação dos alunos da turma do Mestrado 

de 2016, que interagiram com os demais participantes do Café da Manhã, transmitindo a 

sua visão do curso e o impacto proporcionado pelo Mestrado em suas trajetórias 

profissionais e acadêmicas. 

 

 Ao final, os futuros candidatos tiveram a oportunidade de dialogar com o corpo 

docente sobre os seus projetos de pesquisa e esclarecer outras dúvidas. 

 

b) Intercâmbio do Mestrado em Desenvolvimento Regional em Portugal 
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O Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas 

de Taquara (Faccat) retornou no último dia 7 de novembro de uma visita de intercâmbio 

acadêmico à Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal, com a 

qual a Faccat, através do Mestrado, mantém um convênio desde 2013. 

 

A comitiva foi integrada por 12 alunos do Mestrado (turma de 2016) e por quatro 

professores, em viagem organizada pelo coordenador do Mestrado, professor Mario Riedl, 

e pelo vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Morais. Acompanharam o grupo 

os professores Egon Fröhlich e Jorge Moraes, além da assistente administrativa do 

Mestrado, Andressa Soares. 

  

Na visita à UTAD, quando foram recepcionados pela direção da universidade, o 

grupo de alunos da Faccat teve a oportunidade de apresentar um extenso trabalho 

científico sobre a realidade socioeconômica do Rio Grande do Sul e do Vale do Paranhana. 
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Já os professores discorreram sobre o Mestrado em Desenvolvimento Regional, 

suas linhas de pesquisa e as atividades acadêmicas da Faccat. Por outro lado, os professores 

da UTAD fizeram uma detalhada exposição sobre os projetos de pesquisa em andamento, 

sobre os cursos de Mestrado e Doutorado oferecidos pela instituição e as relações com a 

Comunidade Européia. 

 

  Conforme o professor Mário Riedl, ambas as instituições de ensino superior se 

comprometeram a estreitar os laços de colaboração, desenvolvendo projetos de pesquisa 

conjuntos e publicações em revistas científicas. 

 

O vice-diretor de pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, Roberto Morais, lembrou 

que a viagem de intercâmbio foi resultante do convênio assinado em 2013 quando foi 

formada a primeira turma do mestrado. “Fomos a Portugal para executá-lo com atividades 

na UTAD”, diz Roberto, salientando que houve aula na disciplina de Economia e Turismo; 

apresentação da Faccat e do Mestrado em Desenvolvimento Regional; e discussão com um 

grupo de pesquisadores da universidade. “ A estada em Portugal foi extremamente valorosa 

pela diversidade cultural apresentada aos alunos e professores que, em alguns casos, ainda 

não haviam viajado para o exterior”, revela o vice-diretor. 



34 
 

 

Além da visita à UTAD, o grupo teve a oportunidade de conhecer Lisboa e a cidade 

do Porto, principais destinos turísticos de Portugal. 

 

c) Encontro promovido pelo Mestrado em Desenvolvimento Regional  

 

 O empresário Filipe Sisson, diretor-presidente da iGUi Piscinas, foi o palestrante de 

mais um encontro promovido pelo Mestrado em Desenvolvimento Regional das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), no dia 7 de outubro, no auditório do campus 

(Avenida Oscar Martins Rangel, 4500- ERS 115). 

O tema da palestra foi o “Investimentos em Tempos de Recessão Econômica” que 

contou com a participação dos alunos do Mestrado, acadêmicos de Administração e 

empresários da região.  

   

Atualmente, a empresa iGUi é líder do mercado na sua área de atuação, possuindo 

mais de 40 fábricas espalhadas pelo Brasil e em alguns países da América do Sul. 

 

Segundo o empresário, já foram instaladas mais 400 mil piscinas desde a sua 

inauguração. A indústria exporta os seus produtos para mais de 50 países, localizados na 

Europa, Ásia, América do Norte, América Central e do Sul.  

 

Conforme dados apresentados na palestra, sua estratégia de crescimento e expansão 

continuada está assentada no permanente desenvolvimento tecnológico, sempre à frente 

dos principais concorrentes.  

 



35 
 

Recentemente, a iGUi Piscinas inaugurou sua terceira fábrica em Taquara, 

localizada na ERS-20, em amplo terreno, caracterizado por um cuidadoso tratamento 

paisagístico e ambiental.  

 

Para o coordenador do curso de Mestrado da Faccat, Mario Riedl, a palestra 

constituiu-se num importante mecanismo de integração entre a teoria e a prática para os 

alunos presentes no evento. 

 

d) Palestra Internacional promovida pelo Mestrado em Desenvolvimento Regional 

 

O professor Gerd Wassenberg, da Universidade de Aachen, da Alemanha, 

palestrou para acadêmicos e empresários, na noite desta quarta-feira, 14 de setembro, no 

auditório do campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Ele veio a convite do 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat para falar sobre o “A 

Gestão Empreendedora de Pequenas e Médias Empresas na Alemanha: aplicabilidade no 

Brasil. 

 

      

 

O palestrante Gerd Wassenberg é também empresário e membro da Comissão 

Organizadora da famosa Feira de Hannover, Alemanha; administrador formado e 

especializado em empreendedorismo e possui três empreendimentos próprios. 

 

Também prestigiaram o evento o coordenador do curso de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Faccat, professor Dr. Mario Riedl; o presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da 

Silveira; e o professor Dr. Egon Roque Frohlich, intérprete do encontro. 
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Mario Riedl destacou a qualidade e o reconhecimento da CAPES, também, do 

programa na Faccat, lembrando que a instituição já está com a terceira turma de mestrado 

em andamento. Já Nicolau Rodrigues da Silveira ressaltou que é dos pequenos 

empreendimentos que nasce a solidez de uma economia. 

 

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, disse que o palestrante tem uma 

preocupação comum à filosofia da instituição, que é auxiliar as pequenas e médias empresas 

e ter o foco no empreendedorismo, fundamental para o desenvolvimento de uma região. 

“O professor Gerd é um empresário experiente e membro da comissão organizadora de 

uma das maiores feiras do mundo, a de Hannover, na Alemanha. Ele tem muito a 

contribuir para a nossa região”, enfatizou o diretor. 

Na ocasião, o coordenador Mario Riedl e o professor Gerd também assinaram um 

convênio de cooperação entre a Faccat e a Universidade de Aachen, reforçando o interesse 

de intercâmbio entre as duas instituições. 

 

O palestrante apresentou um panorama da situação econômica e cultural da 

Alemanha, num comparativo com outros países, ressaltando alguns aspectos importantes 

para o empreendedorismo, como a criatividade, considerada por ele fundamental e que 

deve ser fomentada desde cedo nas crianças. “É um item que está se perdendo no mundo 

industrial”, disse Gerd. 

 

A segunda qualidade que um empresário deve ter, na opinião do professor, é ser 

um ouvinte ativo para saber o que os clientes estão precisando. Diante de um mundo 

globalizado, com mudanças significativas no mercado de trabalho e na oferta de empregos, 

ele reforça ser fundamental o apoio aos pequenos e médios empreendimentos para a 

geração de mais oportunidades para a população. “Estamos saindo de uma sociedade 

produtiva para uma sociedade de serviços, de saberes. Construir uma empresa, neste 

contexto, é fácil, mas surge o problema gerado pelo trabalho autônomo, que necessita 

apenas de uma mesa e um laptop, sem grandes investimentos”, alertou. 

 

No final da palestra, o professor alemão falou sobre a Feira de Hannover, a maior 

do mundo, com participação de aproximadamente seis mil empresas, sendo 25% delas 

oriundas de outros países. Como peculiaridade, destacou a representatividade da ala de 
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pesquisa e tecnologia de cerca de 425 universidades e institutos de pesquisa que apresentam 

ao público da Feira de Hannover seus projetos e os resultados para comunidade. 

 

“Hannover estimula a troca entre empresas e universidades, o que torna seus 

trabalhos conhecidos, possibilitando mudanças em diversas áreas que podem ser 

estimuladas. “Quando a gente acha que tem uma boa ideia, precisa se automotivar, aceitar 

ajuda e pensar positivamente”, enfatizou o empreendedor, que encerrou o encontro 

respondendo a perguntas de empresários e acadêmicos. 

 

    

 

O referido professor durante a sua passagem por Taquara, a convite do Projeto de 

Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), vinculado à Faccat sob a coordenação de Fernando 

Neves, também teve um encontro com empresários taquarenses para conhecer (pela 

inovação e o uso de alta tecnologia nos processos produtivos), a  Pináculo, do setor 

telecomunicações, e a Ambiente Verde, na área de gestão de resíduos. 

 

 
2.1.2.5 Bancas 

 

Dissertações de Mestrado 

 

No decorrer do ano de 2016, ocorrem as defesas das dissertações do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. A seguir os trabalhos apresentados no decorrer do ano. 
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Políticas públicas de fomento ao desenvolvimento de microempresas e empresas de 
pequeno porte na região do Vale do Paranhana/RS 
Aluna: Carolina Strack Rostirolla 
Orientador: Roberto Tadeu Ramos Morais 
Data da defesa: 25/10/2016 

 
Educação, formação docente e desenvolvimento regional: diálogos com professores dos 
anos finais do ensino fundamental do município de Sapiranga/RS 
Aluna: Simone Henn 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Raquel Caetano  
Data da defesa: 1/10/2016 

 
Entre a Memória e o Lugar dos Mortos no Cemitério das Irmandades: o turismo de necrópole 
em Jaguarão (RS) como alternativa de produto turístico para o desenvolvimento regional 
Aluna: Larissa Bitar Duarte 
Orientador: Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr 
Data da defesa: 7/10/2016 

 
O Programa Mais Educação como política indutora de educação integral: um estudo a partir 
do contexto da prática no Município de Taquara/RS  
Aluna: Tiane Fernanda de Aguiar 
Orientadora: Profª. Drª.  Maria Raquel Caetano  
Data da defesa: 1/10/2016 

 
O processo de construção da identidade cultural do município de Igrejinha (RS) e seu 
impacto para o desenvolvimento regional 
Aluna: Elisete de Souza Ramão Paz 
Orientador: Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr 
Data da defesa: 30/08/2016 

 
O processo de consultoria organizacional no âmbito dos Projetos de Extensão Industrial 
Exportadora (PEIEX) e Projeto de Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) desenvolvido na 
Região do Paranhana, RS  
Aluna: Paula Barragana Alves  
Orientador: Prof. Dr. Carlos Fernando Jung 
Data da Defesa: 29/07/2016 

 
O mercado de trabalho e a  qualificação do trabalhador no município de Capão da 
Canoa: a visão dos empregadores 
Aluno: Juarez Camargo Borges 
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Orientadora: Profª. Drª. Maria Raquel Caetano  
Data da Defesa: 17/06/2016 

 
Gestão da Saúde Pública: Impasses, Perspectivas e Desafios no Sistema Único da Saúde 
no Município de Porto Alegre - RS 
Aluno: Gabriel Valim Silva 
Orientador: Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 
Data da Defesa: 11/5/2016 

 
A administração pública municipal de Gramado: um modelo de Gestão Pública 
Aluna: Roberta Gil Merck 
Orientador: Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr 
Data da Defesa: 08/4/2016 

 
A Percepção dos Atores Sociais no Processo de Gestão Democrática e Participativa na 
Construção do Planejamento Estratégico Regional do Conselho Regional de 
Desenvolvimento Serra do Rio Grande do Sul 
Aluna: Beatriz Barreto Machado Athanásio 
Orientador: Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 
Data da Defesa: 6/1/2016 

 

 

2.2 Pesquisa 

 

2.2.1 Projetos de Pesquisa (Com recursos da Instituição) 

 

 
Ordem Título do projeto Linha de pesquisa 

Coordenador do 
projeto 

1 Vale do Paranhana Resiliente 
Linha de Pesquisa   
 

Organização e 
desenvolvimento regional 

 Profª. Me. 
Claralucia Prates 
Machado  

2 Perfil dos Trabalhadores em Extração 
de Minério em Relação a Doenças 
Respiratórias Ocupacionais e 
Doenças Respiratórias Associadas 
Linha de Pesquisa   
  

Saúde e suas interfaces 
com o ambiente e a 
comunidade 
 

Profª. Drª. Noris 
Coimbra Scaglia 

 

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. A bolsa de iniciação científica é um instrumento 

abrangente de fomento à formação de recursos humanos. 
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Objetivo: Estimular o envolvimento de alunos de graduação em pesquisa. 

 

Ordem Pesquisa Coordenador Bolsistas 
Agência de 
Fomento 

Período de 
Vigência 

1 
Cartografias literárias: Vozes 
femininas do Vale do Paranhana. 

Profª Drª Luciane 
Maria Wagner Raupp 

Ana Claudia da Silva 
Nascimento 

FAPERGS 2016-2017 

2 

A importância da formação 
continuada de professores 
brinquedistas no Vale do 
Paranhana. 

Profª. Drª. Maria de 
Fátima Reszka 

Cristiane Vasen FAPERGS 2016-2017 

3 
Memorial história do calçado dos 
municípios de Igrejinha e Três 
Coroas no Vale do Paranhana. 

Profª. Drª. Dalva 
Neraci Reinheimer 

Gabriel Osmar 

Wilbert de Bortoli 
FAPERGS 2016-2017 

4 

A relevância do trabalho em rede 
de conhecimentos às empresas 
gaúchas da Indústria de Calçados 
pertencentes ao Vale do 
Paranhana. 

Prof. Dr. José Eduardo 
Zdanowicz 

Gabriel Schmitt 

Morais 
FAPERGS 2016-2017 

5 

Um modelo de Comunicação de 
dados para dispositivos 
conectados à internet das Coisas 
(IoT). 

Prof. Dr.  Marcelo 
Cunha de Azambuja 
 

Jean Felipe de Brito FAPERGS 2016-2017 

6 Jump Cat (“Pulo do Gato”) 
Profª. Drª. Querte 
Teresinha Conzi 
Mehlecke 

José Catanio 

Mehlecke Júnior 
FAPERGS 2016-2017 

7 

Perfil dos Trabalhadores em 
Extração de Minério em Relação a 
Doenças Respiratórias 
Ocupacionais e Doenças 
Respiratórias Associadas. 

Prof. Drª. Noris 
Coimbra Scaglia 

Samanta Andresa 

Richter 
FAPERGS 2016-2017 

8 

A pesquisa jurídica nas 
Instituições de Ensino Superior da 
região metropolitana do estado do 
Rio Grande do Sul. 

Prof. Dr. José Alcides 
Renner 

Simone Wagner da 

Silva Ribeiro 
FAPERGS 2016-2017 

 

 

 

2.2.3 Convênio com o SEBRAE 

 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) renovou, pelo sexto 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 
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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 duas etapas, 

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.       
   

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. 

 
 
 
 

 


