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MENSAGEM DO VICE-DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO E COORDENADOR DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO COMERCIAL (TECNÓLOGO) 

 

Finalizamos 2017 e é muito importante um momento de reflexão sobre as 
atividades que desenvolvemos nas coordenações dos cursos de Administração e Gestão 
Comercial, bem como na Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. Ao longo do ano, 
tive a sensação de que foi preciso acelerar ainda mais o ritmo para dar conta das demandas 
que surgiram. 

A reflexão que se faz necessária precisa responder as seguintes perguntas: 

a. Quais ações conseguimos implementar e quais não foram possíveis e por quê? 
b. Quais resultados a nossa equipe conseguiu atingir e quais não conseguiu? 
c. Quais ações precisamos ajustar e quais devemos descartar? 
d. Quais serão as novas metas para 2018? 

É nossa obrigação avaliarmos nosso trabalho para verificar se o que 
desenvolvemos durante o ano contribuiu ou não para o alcance das metas estabelecidas. 
Não é o coordenador ou o vice-diretor sozinho que fará isso. É a eficácia da equipe que 
torna possível o alcance das metas. 

Aumentamos o número de alunos no curso de Gestão Comercial (Tecnólogo), 
mantivemos na média o número de alunos no bacharelado em Administração, ampliamos 
os cursos de pós-graduação Lato Sensu e qualificamos ainda mais o Stricto Sensu. Hoje 
contamos com mais de 600 alunos na especialização, 28 alunos no mestrado em 
desenvolvimento regional com 32 dissertações já defendidas. 

Talvez não tenhamos conseguido realizar tudo o que queríamos, mas conseguimos 
acima de tudo, conhecer e estreitar laços com pessoas que nos ajudaram a construir a 
FACCAT que desejamos: uma instituição de ensino superior que oferece ensino de 
qualidade e excelência. 

Convido a todos, a estarem conosco em 2018, imbuídos do mesmo sentimento e 
luta que nos trouxe até aqui. 

Um forte abraço, 
 

Prof. Dr. 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 2017, atuaram nos Cursos de Administração e Gestão Comercial, 46 docentes, 

sendo 11 doutores (06 masculinos/05femininos), 26 mestres (19 masculinos/7 femininos) 

e 09 especialistas (04 masculinos/05 femininos).   

 No Quadro 1 a relação dos professores que atuaram em 2017. 

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 Carine Backes Dörr Mestre (51) 81358237 cbackes@faccat.br 

6 Carmen Regina Teixeira de Quadros Mestre (51) 84503312 carmemquadros@hotmail.com 

7 Carolina Rispoli Leal Doutora (51) 993306763 carolinaleal@faccat.br 

8 Cibele Fernandes da Costa Especialista (51) 984098910 cibelecosta@faccat.br 

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 Daniel Fachinni Mestre (51) 991076164 danielf@faccat.br 

13 Dilani Silveira Bassan Doutora (51) 81547056 dilanib@faccat.br 

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

15 Felipe Batista Leão Mestre (51) 81425525 Felipe.leão@ufrgs.br 

16 Fernando Dewes Doutor (51) 98051363 fdewes@faccat.br 

17 Fladhimyr Câmara Castello Mestre (51) 996948970 fladhimyrcastello@faccat.br 

18 Gerson Luis Schneider Mestre (51) 984135688 gersonschneider@faccat.br 

19 Gislaine Goreti Fidelles Especialista (51) 84084586 gislainefidelles@ibest.com.br 

20 Henrique Assis Dörr Especialista (51) 81358294 henrique@valorativo.com.br 

21 João Carlos Bugs Doutor (51) 995033640 joaobugs@faccat.br 

22 Lucimar Antônio Teixeira Roxo Mestre (51) 86485162 latr@latr.com.br 

23 Luis Antonio Licks Missel Machado Mestre (51) 84440488 luismachado@faccat.br 

24 Luiz Alberto Krummenauer Mestre (51) 98074853 luizk@tca.com.br 

25 Luis Carlos Trombetta Doutor (51) 91011022 trombetta@faccat.br 

26 Magda Helena Trott Carara Especialista (51) 35423912 magdacarara@faccat.br 

27 Marcos Paulo Dhein Griebeler Doutor (54) 996872008 marcosdhein@faccat.br 

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

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

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

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

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

33 Rafaela Janice Boeff de Vargas Doutora (51) 999174628 rafaelajbvargas@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

42 Tais Vieira Pereira Mestre (51) 981235799 taispereira@faccat.br 

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

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

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

46 Zenar Pedro Schein Doutor (51) 984236404 Zenar@faccat.br 

Fonte: Coordenação do Curso de Administração e Gestão Comercial (em 30/11/2017) 
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1.2 Corpo Técnico-Administrativo  
 

 No ano de 2017, 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 04 (quatro) de nível superior completo e 01 

(um) de nível superior incompleto. 

 

1.3 Atividades Acadêmicas  

 

1.3.1 Ensino de Graduação – Curso de Administração 

 

O curso de Administração matriculou 467 alunos no 1º semestre letivo de 2017 e 

423 alunos no 2º semestre letivo de 2017.  

Durante o ano de 2017 ocorreu à formatura dos concluintes do Curso, quando 46 

alunos terminaram seu curso de Administração.  

 

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

 

No curso de Gestão Comercial 75 alunos foram matriculados no 1º semestre letivo 

de 2017 e 76 alunos foram matriculados no 2º semestre letivo de 2017. Formaram-se 5 

alunos no ano de 2017, 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; 

• Ajudar os acadêmicos que estejam apresentando baixo rendimento escolar; 

• Possibilitar maior integração dos segmentos da FACCAT. 
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Monitorias oferecidas em 2017/1 

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

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Dinara Regina Fleck Quarta-feira e sábado (manhã) 

Matemática Financeira Carlos Alexandre Resser Quarta-feira e sábado 

Matemática I Willian Thomas de Oliveira Terça-feira e sexta-feira 

 

Monitorias oferecidas em 2017/2 

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

DISCIPLINA MONITORA DIAS 

Contabilidade Introdutória  Dinara Regina Fleck Quarta-feira e Sábado (tarde) 

Matemática Financeira Carlos Alexandre Resser Quinta-feira e Sábado (Tarde) 

Matemática I Willian Thomas de Oliveira Quarta-feira e Sexta-feira 

 

 

1.5 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 02 de 

março de 2017, na sala C-105 do campus da IES. O evento teve como palestrante a 

representante do Conselho Regional de Administração – CRA/RS, Conselheira Adm. 

Nadir Becker, que enfocou o tema “Mulher de Destaque em Gestão Pública”. 
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O encontro que teve a presença de 76 alunos, 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. 

Da mesma, destacou que o tema proposto sobre “Mulher de Destaque na Gestão 

Pública” representa um assunto que se está cada vez mais forte no meio da gestão pública, 

uma vez que está crescendo muito a participação da mulher nesta área. 

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. 

 

        

 

Ao final da apresentação, a referida palestrante respondeu perguntas do público 

presente, visando tirar dúvidas em relação ao tema proposto, bem como do mercado de 

trabalho para a mulher na gestão pública. 
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1.7 Cursos de Extensão Universitária  

 

1.7.1 Na Sede 

 

a) Curso de Desenvolvimento Gerencial 

 

Este curso ocorreu entre os dias 5 de maio até 17 de junho de 2017, e teve por 

finalidade, oportunizar aos gestores dos diversos segmentos empresariais, o 

desenvolvimento e aplicação de suas habilidades e competências de gerenciamento, visando 

à transformação da organização. Para tanto, o aprendizado sobre ferramentas relacionadas 

às funções organizacionais, visou possibilitar melhorar a eficiência e a eficácia do processo 

de gestão da empresa. Nesse sentido, foram trabalhadas questões importantes da área de 

mercado, gestão de pessoas, planejamento estratégico, gestão de operações e logística, 

gestão financeira, além da oportunidade de simular situações reais, utilizando Jogos de 

Empresas como uma ferramenta de educação executiva. Portanto, a amplitude dada aos 

conteúdos programáticos serviu como instrumento de potencialização estratégica de 

resultados.  

 

O programa desenvolvido teve o seguinte cronograma: 

 

TEMAS DATAS CARGA HORÁRIA 

Gestão de Pessoas 05 e 06/05 8h 

Gestão de Operações e Logística 12 e 13/05 8h 

Gestão Mercadológica 19 e 20/05 8h 

Direito do Consumidor 26 e 27/05 8h 

Planejamento Estratégico 02 e 03/06 8h 

Gestão Financeira 09 e 10/06 8h 

Simulador Empresarial    16 e 17/06 8h 

 

O curso foi ministrado pelos Professores Roberto Tadeu Morais, Marlo Thurmann 

Gonçalves, João Carlos Bugs, Sérgio Antônio Nikolay, Marcos Paulo Dhein Griebeler, 

Walmir Guntzel e a Professora Solange Martins.   

 

Participaram do curso 28 (vinte e oito) pessoas: 

Alberto Luiz Wanner [66632] Ginara de Santana Machado [66375] 

Alessando Nunes Ribeiro [35264] Gisele Wagner Jaeger [30704] 

Amanda Rithiele Stoll Lopes [66038] Grasiela Fernanda de Souza Galle [28028] 
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André Luís de Souza Wanner [39077] Leandro Müller Feiten [38372] 

Andrigo Eberhardt dos Santos [66396] Leticia Graziela de Lemos [27754] 

Bruna Luziele Antoniazi de Castro 
[66385] Lucas D'Avila Morais [59468] 

Carine D'avila Morais [19638] Maria Luiza Tempas Henemann [41952] 

Daniel Port [66441] Moises de Aguiar [25248] 

Debora Luisa Gomes da Silva [66402] Sigfrid Bublitz Trage [66383] 

Diana dos Reis [66556] Simone Linden [187] 

Edu Roberto Pezzi [66621] Tanara Micheline Gonçalves Gaelzer [17636] 

Fabio D'Avila Morais [15473] Thamaini Kohlausch Matzenbacher [66401] 

Fernanda Oliveira da Luz [51976] Vanessa Almeida de Mello [66378] 

Geison Fabiano da Luz [20157] Wellington Cesar Ramos [30199] 

 
 

1.8 XVIII Semana Acadêmica dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e 
VII Semana Acadêmica do Curso de Gestão Comercial   
 

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

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

Taquara (Faccat) se realizou nos dias 19 a 21 de junho de 2017, no auditório do campus 

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

 

No dia 19, aconteceram as apresentações dos Trabalhos de Conclusão de 2017 de 

egressos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 
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Participaram deste evento com seus respectivos TCCs, representando o Curso de 

Administração, Fernanda Elise Lüdke com o tema “Jovens empreendedores e as 

dificuldades encontradas na gestão de suas empresas”, orientada pelo Prof. João Carlos 

Bugs; Andressa Soares dos Santos com o trabalho denominado de “Gestão Estratégica de 

Pessoas em Organizações Cooperativas e Saúde: um estudo de caso múltiplo”, orientada 

pelo Prof. Roberto Tadeu Ramos Morais; e Tatiana Cordeiro, com o tema “Estratégias de 

relacionamento das marcas com os públicos: um estudo da fanpage da Tok&Stok no 

período do dia das Mães de 2016, orientada pelo Prof. Augusto Rodrigues Parada. 

Também participaram do evento com seus trabalhos, representando o Curso de 

Ciências Contábeis, Kelly Carine da Silva com o tema “Transparência na Gestão Pública 

versus Acesso as Informações no Vale do Paranhana, orientada pelo Prof. Wilson 

Medeiros Cardoso; e Douglas Fabris Kramer com o tema “Impairment test: estudo de caso 

de uma empresa moveleira localizada na cidade de Gramado/RS”. 

 

                         

 

A programação seguiu na terça-feira, dia 20 de setembro, às 19h30min, com a 

palestra coordenada pelos Cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara. 

Na ocasião, o Prof. João Carlos Bugs fez a abertura do evento, ressaltando que em 

virtude das dificuldades de geração de empregos, o segmento do Cooperativismo se destaca 

como uma forma alternativa importante para oferta de trabalho, o qual vem conquistando 

espaços cada vez maiores nos diferentes segmentos da atividade produtiva e de prestação 

de serviços.   

A palestra cujo slogan foi “A União Faz a Vida da Sicredi Pioneira”, tratou do 

Projeto Cooperativa Escolares, que está amparado pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 5764/1, o qual estimula os jovens a 
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realizarem todo o processo de planejamento, fundação, definição de produto, produção e 

venda. O objetivo do projeto, de acordo com o palestrante Prof. Everaldo Marini, 

Coordenador das Cooperativas Escolares na Região, é formar cidadãos mais solidários, que 

respeitam os princípios do cooperativismo, além de futuros gestores e líderes de 

comunidade.  

     
 

Ainda de acordo com o palestrante, Prof. Everaldo Marini, as Cooperativas 

Escolares são associações de estudantes com finalidade educativa, podendo desenvolver 

atividades econômicas, sociais e culturais em benefício dos associados. Em sua essência, 

buscam formular uma proposta pedagógica com a participação do corpo discente em 

atividades práticas. Inspiradas, em parte, no pedagogo francês Célestin Freinet e nas 

experiências da cidade argentina de Sunchales as cooperativas escolares possuem na 

educação cooperativista, no trabalho e na cooperação a tríade desse projeto pedagógico que 

tem por finalidade a convivência, o respeito mútuo, a solidariedade, promoção da justiça 

social, igualdade, autonomia, a cooperação e a realização de objetivos comuns. Nelas, o 

caráter educativo, espírito cooperativo e o movimento entre o saber e o fazer são inerentes 

e constantes. Através das cooperativas escolares, são vivenciados os sete princípios do 

cooperativismo: 1º Adesão voluntária e Livre; 2º Gestão democrática pelos membros; 3º 

Participação econômica dos membros; 4º Autonomia e Independência; 5º Educação, 

formação e informação; 6º Intercooperação; 7º Interesse pela comunidade. 

                                   

https://www.sicredipioneira.com.br/igc/uploadAr/FileProcessingScripts/PHP/UploadedFiles/cooperativas-escolares_sicredipioneira_03.jpg
https://www.sicredipioneira.com.br/igc/uploadAr/FileProcessingScripts/PHP/UploadedFiles/cooperativas-escolares_sicredipioneira_03.jpg
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Por fim, deve-se ressaltar o protagonismo de crianças e adolescentes, únicos sócios 

das cooperativas escolares, uma vez que são os responsáveis pela administração e condução 

dos projetos, embora seja necessário um professor para auxiliá-los. 

A programação seguiu na quarta-feira, dia 21 de junho, às 19h30min, com a palestra 

coordenada pelo Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de Taquara cujo 

tema foi a “Reforma da Previdência”, quando participaram do evento o Desembargador 

Federal do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo, professor de Direito do Trabalho e 

Economia Política da UFRGS; o diretor do Instituto de Justiça Federal, Marcelo Oliveira; o 

professor de Economia, Finanças Públicas e Finanças Internacionais da Faccat, Roberto 

von Mengden; e o presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste, 

mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira, que foi o mediador do debate.  

O evento teve a participação de 84 alunos de diversos cursos das Faculdades 

Integradas de Taquara (FACCAT). 

1.9 XV Mostra de Iniciação Cientifica e VII Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação  

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizaram nos dias 16 a 21 de 

outubro de 2017, à noite, a XV Mostra de Iniciação Científica e o VII 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, e que tem o objetivo de despertar a vocação científica nos estudantes da graduação 

da Faccat, através da promoção do intercâmbio e divulgação dos trabalhos de iniciação 

científica desenvolvidos por acadêmicos desta e de outras instituições de ensino superior, 
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teve 230 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). 

 

 

 

A amostra abriu na segunda-feira, dia 16 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 

Rodrigues Parada; e da Administração, Roberto Morais. 

O evento teve 118 trabalhos orais e 112 pôsteres inscritos, de acadêmicos da 

Faccat, Unilasalle, Feevale, FAQI, FURG, UFRGS e PUC/RS. 
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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 Banco Solidário   

 

O Banco Solidário dos Cursos de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara – Faccat teve como objetivo arrecadar mensalmente 

itens de higiene, de alimentos não perecíveis, produtos de cama, mesa e banho e outros, 

visando atender entidades carentes de Taquara e região, cujo desenvolvimento aconteceu 

da seguinte forma: 

Todo dia 1º do mês seguinte ao da arrecadação, os itens arrecadados foram 

enviados aos carentes que necessitam, com base nas informações levantadas junto a 

Assistência Social das diversas cidades da região.  

 

               

 

Os objetivos desta causa foram: a) promover a solidariedade dos acadêmicos e da 

comunidade em geral com a responsabilidade social; b) apresentar um canal de arrecadação 

e distribuição constante para o atendimento dos necessitados na região, cujo público alvo 

foi atender famílias carentes dos municípios da região. 

Para tanto, neste ano foram arrecadados até o mês de dezembro de 2017 a 

quantidade de 567 peças de roupas e 50 kg de alimentos. Os beneficiados foram a ONG. 

VIDA BREVE com as 567 peças de roupas e um funcionário da Faccat que estava 

passando por necessidades, com 50 kg de alimentos. 
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1.11 Campanha de Doação de Sangue   

 

A Campanha de Doação de Sangue representou uma iniciativa realizada em um 

trabalho da disciplina de Elaboração e Gestão de Projetos do Prof. Fladhimyr Camara 

Castello, elaborado pelos alunos Clovis Jefferson Schmitz e Pablo Wasem, no dia 13 de 

junho de 2017, com o intuito de coletar sangue para atender as necessidades do Hospital 

Dr. Oswaldo Diesel, de Três Coroas. 

Os objetivos foram: a) ato social de ajuda ao próximo, a busca por demonstrar a 

importância da doação de sangue e do cuidado com a própria saúde e a do próximo; b) 

criar uma campanha de doação de sangue, num prazo de 3 meses com o foco aos pacientes 

do Hospital Dr. Oswaldo Diesel no município de Três Coroas;  c) fazer com que a 

campanha alcance aumento superior a 20% no número de bolsas disponíveis se comparado 

ao mesmo período do ano anterior; e d) conseguir reunir um número de 100 doadores 

saudáveis aptos a doar, visando coletar 45 litros de sangue. 

Foram envolvidos neste projeto: Acadêmicos da FACCAT, Hospital Dr. Oswaldo 

Diesel, Hemocentro de Porto Alegre, Secretaria de Saúde de Três Coroas. 

A campanha representou a preocupação das Faculdades Integradas de Taquara - 

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

representar na vida das pessoas, neste caso, pacientes com necessidades de reposição ou 

transfusão de sangue, um olhar de esperança para um futuro melhor. 

 

1.12 Eventos Sociais 

 

1.12.1 Campanha do Agasalho 

 

Em sua quinta edição, 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 ter uma condição humana mais digna. 

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 02 de maio de 2017 e terminou em 07 de junho de 2017.  

Entre os participantes estiveram alunos e funcionários das Faculdades Integradas de 

Taquara, bem como da comunidade em geral. 
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 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. 

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

                 
 

A Campanha do Agasalho teve como objetivo arrecadar roupas, sapatos, cobertores 

e roupas de cama para distribuí-los as famílias carentes dos municípios de Taquara, Parobé, 

Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, Campo Bom, Sapiranga, São Francisco de Paula 

e Santo Antônio da Patrulha. 

 

    
 

   
 

Foram arrecadados na referida campanha um total de 5.454 peças de roupas e 137 

pares de calçados, os quais foram distribuídas as famílias carentes nos municípios de 

Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, Campo Bom, Sapiranga, São 

Francisco de Paula e Santo Antônio da Patrulha, quando foram beneficiados em torno de 

2.900 pessoas. 
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1.12.2 Natal Solidário  

 

A Campanha do Natal Solidário chegou a sua 6ª edição em 2017, tendo como 

finalidade arrecadar cestas básicas para distribuí-las à famílias carentes dos municípios de 

Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Nova Hartz, Gramado, Rolante, São Francisco de Paula, 

Campo Bom, Riozinho e Santo Antônio da Patrulha, onde 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 das cestas básicas, 

contando com a supervisão do coordenador e suas assistentes. 

 

Portanto, a campanha de Natal dos cursos de Administração e Gestão Comercial 

das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) beneficiou várias famílias carentes, no final 

de 2017. Acadêmicos, juntamente com empresários e a comunidade, se uniram para 

arrecadar cestas básicas para doação aos mais necessitados. 

No total, a campanha resultou na arrecadação e doação de 135 cestas básicas, 

auxiliando 135 famílias nas cidades de Taquara, Três coroas, Rolante e Nova Hartz. 
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Os alunos que se dispuseram a ser representantes de suas cidades, conforme relação 

abaixo teve de 01 a 06 de novembro de 2017 para buscar os materiais de divulgação da 

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

 

Participantes Cidade 

Lucas Everton Eickhoff [61897] Campo Bom 

Catia Luana Wathier [38896] Gramado 

Greice Catiele Wathier [65670] Igrejinha 

Maurício Goulart de Vargas [22897] Igrejinha 

Adriane Beatriz Sossmeier Schmidt [16252] Nova Hartz 

Ariel Tagliari Zwetsch [28225] Nova Hartz 

Berenice Clarice Mumbach Haag [25269] Nova Hartz 

Alzemiro Farias [36800] Nova Hartz 

Débora de Andrade Marco [34420] Riozinho 

Eduardo Fernando Dallarosa [41764] Rolante 

Igor Luiz Pires de Borba [16004] Rolante 

João Pedro Bohlke [30531] Rolante 

Naira Tatielle Valandro de Souza [17992] Rolante 

Sabrina de Almeida [38338] Rolante 

Thiago Laux dos Santos [30862] Rolante 

Vinícius Machado de Oliveira [31698] Rolante 

Bruna Iaronka da Rocha [30084] Santo Antônio da Patrulha 

Tamara de Carvalho Madeira [28450] Santo Antônio da Patrulha 

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

Bruna Vaz de Bastos [36365] Taquara 

Gabriel Schmitt Morais [41205] Taquara 

Katieli Munari Marques [27749] Taquara 

Indaiá dos Santos Dreher [40728] Três Coroas 

Jéssica Andressa Ulrich [38547] Três Coroas 

Miqueias Chaves Germann [40898] Três Coroas 

Miriã Chaves Germann [40411] Três Coroas 

Fernanda Andersen [40907] Três Coroas  

 

O período de coleta das cestas básicas foi de 20 de novembro de 2017 até o dia 15 

de dezembro de 2017. Os acadêmicos, juntamente com as assistentes e o Coordenador dos 

cursos de Administração e Gestão Comercial realizaram a entrega dos brinquedos de 12 a 

18 de dezembro de 2017. 

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 
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vida de várias famílias, um olhar de esperança para um futuro melhor, alicerçado pela 

solidariedade. 

 

1.12.3  XI Encontro Regional de Cooperativismo  

 

A coordenação do curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) promoveu na noite desta quinta-feira, dia 13 de setembro de 2017, o XI Encontro 

Regional de Cooperativismo. 

 

 

O evento teve como palestrante o Dr. Tiago Machado, da SESCOOP, e o tema 

discutido na palestra referiu-se ao “Direito e Ato Cooperativo”. 

                      

O evento contou com a participação do Prof. Delmar Backes, Vice-Diretor das 

Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT); do Vice-Diretor de Pós-Graduação e 

Pesquisa, Prof. Roberto Morais, e do palestrante Tiago Machado. 
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1.12.4 Academia de Líderes  

 

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 11 de 

novembro de 2017 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 conta 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 participantes contou com as seguintes questões: 
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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. 

 Participaram do evento 17 pessoas, conforme relação a seguir:  

 

Pessoas Município Residencial 

Bruna Marmitt Catarino [59374] Parobé/RS 

Bruna Tatiana Thomas [36059] Campo Bom/RS 

Claudemir Adolfo Muller [71882] Três Coroas/RS 

Emília Borges Cardoso [24587] Gramado/RS 

Everton Gauna Gonchoroski [71867] Igrejinha/RS 

Felipe Germano Brocker [71869] Igrejinha/RS 

Gabriel Schmitt Morais [41205] Taquara/RS 

Gustavo Anselmo Martins Soares 
[71890] Três Coroas/RS 

Ismar David Meltzer [24599] Sapiranga/RS 

Jessica Souza da Costa [39417] 
Santo Antônio da 
Patrulha/RS 

Liciane Töpper [27139] Campo Bom/RS 

Luana Bauer da Silva [71889] Três Coroas/RS 

Lucas Pierre Muller de Morais [20106] Taquara/RS 

Marcio Bedin [71888] Três Coroas/RS 

Patrícia Madeleine Feller Klein [61073] Igrejinha/RS 

Paulo Cesar Espindola Lopes [71885] Três Coroas/RS 

Samanta Hoffmann Costa [36097] Campo Bom/RS 

1.12.5 – II Gincana Acadêmica  
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A II Gincana Acadêmica dos Cursos de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) ocorreu dia 07 de outubro, no campus, e contou 

com a participação de quatro equipes, totalizando 53 integrantes. 

As atividades foram realizadas durante todo o dia, com diversas tarefas, envolvendo 

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

sustentabilidade, paródias, entre outras, e foi organizada pela empresa Mythos 

Organizadora de Gincanas, de Taquara. 

O coordenador dos cursos, Roberto Morais e o professor João Carlos Bugs, 

juntamente com a assistente Camila Paviani Lampert, foram os organizadores do evento. 

 

A relação dos participantes deste evento é a seguinte: 

Nome  Curso Disciplina 

Débora de Andrade Marco 
 

Administração Financeira 

Jussara Santos dos Reis Amaral 
 

Matemática 2 

Naira Tatielle Valandro de Souza 
 

Orçamento Empresarial 

Kelly Martins da Rosa Psicologia Introdução à avaliação psicológica 

Júnior Cristiano Angeli Ciências Contábeis Matemática Financeira 

Ismar David Meltzer 
 

Fundamentos do Processo Administrativo 

Tamara de Carvalho Madeira 
 

Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

Bruna Iaronka da Rocha 
 

Gestão de serviços 

Patricia Galski 
 

Adminitração dos recursos materiais e 
Patrimoniais 

Alex C. da Veiga 
Engenharia de 

Produção   

Inajara de Oliveira Abreu 
 

Administração Financeira 

Cristina Birnfel 
 

Economia 2 

Daivana de Andrade Albrecht Ciências Contábeis Não sei 

Indaiá dos Santos Dreher 
 

Fundamentos de marketing 

Greice Catiele Wathier 
 

Fundamentos de marketing 

Moisés Tavares da Silva 
 

matematica 2 

Sabrina de Almeida 
 

estatística 1 

Mirian Chaves Germann 
 

estrutura e análise das demonstrações 
contábeis 

Fernanda Andersen 
 

estrutura e análise das demonstrações 
contábeis 

Cátia Luana Wathier Ciências Contábeis empresarial 2 

Talia Renata da Silva Jardim Ciências Contábeis matemática 2 
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Tainá Larissa Facco Ciências Contábeis administração finaceira 

Samuel Mariano Sperb Ciências Contábeis economia 2 

Lucas Everton Eickhoff Ciências Contábeis contabilidade introdutória 

Vinícius Augusto da Silva Ciências Contábeis Estatistica Aplicada 

Mérian Amanda Ross Teodoro Enfermagem biologia celular, embriologia e historiologia 

Paulo Roberto Atzel Atiasi 
 

Contabilidade introdutória 

Arthur Felipe Brocker 
 

Economia 2 

Caiã Brocker dos Santos Ciências Contábeis Auditoria Empresarial 

Camila Diana Zeni 
 

Economia 2 

Daiana Becker de Souza 
 

Metodologia Científica ou 
Empreendedorismo 

Gizeli Stanke 
 

Orçamento Empresarial 

Igor Luiz Pires De Borba 
 

Análise de investimentos 

Josiane Saldanha Vasem 
 

Marketing de Relacionamento 

Leandro P. de Morais 
 

Economia 2 

Lucas Henrique Kern 
 

Orçamento Empresarial 

Marcelo Eduardo Behling 
 

Contabilidade Gerencial e Controladoria 

Sabrina Land 
 

Análise de Investimentos 

Tuani Corteletti 
 

Contabilidade Gerencial e Controladoria 

Vinícius Machado de Oliveira 
 

Economia 2 

Pablo Wasem 
 

Orçamento empresarial 

Clovis Jefferson Schmitz 
 

Economia II 

Cíntia Schmidt 
 

Análise de Investimentos 

Daiana Taísa Moreira Siebel 
 

Gestão de Organizações Cooperativas 

Guilherme Felipe Horlle 
 

Fundamentos de Marketing 

Islana Fernanda Mergener 
 

Estatística Aplicada 

Maiara Benetti Muraro 
 

Orçamento Empresarial 

Roger Alessandro Rossini Tonietto 
 

Marketing Estratégico 

Taine Cristina Lopes 
 

Orçamento Empresarial 

Jessica Caroline Prass Ciências Contábeis Mercado de Capitais 

Luana Correia Duarte Ciências Contábeis Tópicos especiais 

Natália Pereira Cardoso Ciências Contábeis Orçamento Empresarial 

Yonara Oliveira Ciências Contábeis Mercado de Capitais 

 

Todos os participantes contabilizaram horas de atividades complementares e um 

ponto no Grau 2 em uma disciplina de sua escolha. 

 

1.12.6 – I Feira de Estágios e Empregos  

 

As Faculdades Integradas de Taquara  promoveram no dia 2 de maio de 2017, a 

primeira edição da Feira de Estágios e de Empregos, uma iniciativa inovadora de apoio à 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/findeu-virtual-international-job-fair
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empregabilidade dos estudantes, que conta ainda com a colaboração da Prefeitura 

Municipal de Taquara, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Taquara, etc. 

 

 

A feira contou com a participação das empresas Piccadilly, Qualifica Gestão 

Estratégica de Pessoas, Ody e Keller Advogados, Plastcromo, Unicred, Sicred, Hospital 

Igrejinha, Sicoob e Invento. 

A iniciativa do evento Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) foi uma oportunidade única e de extrema importância, considerando-se o 

atual momento econômico do país, com cerca de 14 milhões de desempregados. 

 

A feira, organizada pela coordenação dos cursos de Administração e de Gestão 

Comercial, possibilitou o acesso dos acadêmicos da instituição às ofertas de emprego 

oferecidas pelas empresas do Vale do Paranhana, que levaram para o evento estandes 

detalhando suas atividades, além de oportunizar a inserção dos acadêmicos da Faccat no 

mercado de trabalho, eliminando barreiras e burocracia. 
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“A Feira de Estágios e Empregos apresentou boas práticas de aproximação no 

mercado de trabalho, definindo novos caminhos para estreitar a cooperação 

Faccat/Empresa e a promoção da empregabilidade dos acadêmicos”, disse o coordenador 

Roberto Morais. Segundo ele, nesta primeira edição, participaram 11 empresas que 

iniciaram contato com mais de 300 alunos interessados em um emprego, em um estágio ou 

em uma oportunidade de relação profissional. 

Destacando alguns comentários sobre o evento por parte dos acadêmicos e 

empresários, observa-se a plena aprovação dessa iniciativa: 

ACADÊMICOS - A aluna do curso de Psicologia da Faccat, Natália Barth, 19 

anos, elogiou a iniciativa, considerada por ela uma excelente oportunidade de fazer contato 

com um grande leque de empresas de vários segmentos. Para ela, essa proximidade foi 

importante para conversar de perto com os empresários e deixar currículo. ”Muito legal 

para quem busca um emprego”, salientou. Já Vinícius Huff, 18 anos, acadêmico do curso 

de Administração da Faccat, disse que a feira foi muito bem organizada, favorecendo a 

troca de ideias e explicações sobre o mercado de trabalho com os empresários. “Este 

primeiro contato com as empresas é bem interessante”, destacou. 

EMPRESÁRIOS - Para as empresas participantes da feira também foi um 

momento de prospectar talentos e interagir com os acadêmicos e, quem sabe, futuros 

empregados. Representando O Hospital Bom Pastor de Igrejinha, Micaela Hartz, 24 anos, 

e Beatriz Foscarini, 48 anos, reforçaram que a feira é tão importante para o empregador 

quanto para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. “Este contato direto 

facilita a interação entre os dois lados”, comentou Micaela. Para Beatriz Foscarini, o 

encontro na Faccat ainda facilitou explicações sobre o site do Bom Pastor e sobre os 

serviços prestados pelo hospital, em diversas especialidades, o que às vezes é dificultado 

quando eles recebem apenas o currículo sem conversar diretamente com o candidato. 

Os advogados e sócios da empresa Ody&Keller Advocacia e Assessoria 

Empresarial, Luiza Silveira, 27 anos, e Lúcio Flávio de Azevedo, 34 anos, também 

elogiaram a mostra como forma de esclarecer as pessoas. “Isso é bom para os dois lados”, 

afirmou Luíza, lembrando que ela mesma foi beneficiada na escolha da profissão quando 

esteve no Conexão Faccat, há alguns anos. 
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“Essa integração das empresas com a instituição, que é uma referência em ensino, é 

muito importante para os alunos conhecerem o mercado de trabalho e se prepararem”, 

destacou Lúcio Flávio. Em contrapartida, enfatizou que, para as empresas, também é 

interessante essa oportunidade de poder descobrir talentos e os melhores profissionais para 

integrar a sua equipe. 

“O ambiente acadêmico é muito bom. O aluno aprende aqui e leva para o 

escritório. É uma troca e uma forma de construir o conhecimento juntos”, disse o 

advogado. 

Houve ainda a possibilidade de os estudantes assistirem apresentações de 

empregadores sobre as suas necessidades de recrutamento. 

 
 
1.12.7 – II Feira de Estágios e Empregos  

Diante do sucesso da I Feira de Estágios e Empregos, o Diretor-Geral das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), Prof. Delmar Henrique Backes, juntamente 

com o coordenador dos Cursos de Administração e Gestão Comercial, Prof. Roberto 

Morais, incentivaram a realização, no segundo semestre de 2017, da segunda edição do 

evento, razão pela qual no dia 21 de novembro de 2017, foi realizada a II Feira de Estágios 

e Empregos.  

 

Como já havia sido a primeira edição, o evento foi um grande sucesso atendendo os 

propósitos da instituição, ou seja, eliminar barreiras e garantir que os seus participantes, no 

caso, alunos dos diferentes cursos disponibilizados pelas Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat), tivessem acesso à oferta de emprego em âmbito regional (Vale do Paranhana). 
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A segunda edição da Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) que aconteceu no dia 21 de novembro no Foyer do Centro de Eventos do 

campus, teve como proposta auxiliar as empresas a selecionarem candidatos que possam 

fazer a diferença nas organizações, além de oportunizar a inserção dos acadêmicos da 

Faccat no mercado de trabalho, eliminando barreiras e garantindo acesso às ofertas de 

emprego no Vale do Paranhana. 

 

A feira deste semestre, que já é sucesso entre acadêmicos e profissionais da região, 

contou com a participação das empresas Piccadilly, Qualifica Gestão Estratégica de 

Pessoas, Neubor, Citral, Ody e Keller Advogados, Polo Contábil, Bibi Calçados, 

Plastcromo, Pináculo e Fórum de Taquara. 

 

O evento permitiu a interação com os empregadores, que apresentaram suas 

necessidades de recrutamento, contando com presença de alunos de vários cursos da 

Faccat e pessoas da comunidade que foram ampliar suas relações, conhecendo um pouco 

mais sobre o mercado de trabalho. 
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1.13 Visita Técnica  

 

1.13.1 Visita a Fábrica da Felicidade da Coca-Cola 

 

Acadêmicos do curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) realizaram uma visita técnica, dia 07 de novembro, à “Fábrica da Felicidade da 

Coca-Cola”, em Porto Alegre.  O grupo de 27 alunos foi acompanhado pelo professor João 

Carlos Bugs e da assistente do Curso de Administração e Gestão Comercial, Camila  

Paviani Lampert. 

 

 

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

Coca-Cola, desde a sua origem e desenvolvimento até os dias atuais, bem como todo o 

processo operacional dos diversos produtos processados pela empresa no Rio Grande do 

Sul. 

Compareceram ao evento: 

Pessoa 

Adriane Beatriz Sossmeier Schmidt [16252] 

Aida Souza da Silva [26714] 

Alzemiro Farias [36800] 

Arthur Elias Lang Pires [24991] 

Berenice Clarice Mumbach Haag [25269] 

Bruna Carolina de Oliveira [68080] 

Bruna Tatiana Thomas [36059] 
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Deisi Cristina Santin [65513] 

Fernanda Andersen [40907] 

Filipe da Silva Santos [65778] 

Gabriel Schmitt Morais [41205] 

Joissi Elis Magalski Wichineski [31604] 

Josimar Rodrigues Silva [42722] 

Larissa Gabriela Port Drehmer [41237] 

Liciane Töpper [27139] 

Lísiane da Silva Rosa [40731] 

Luana Braatz Vargas Paz [30576] 

Luciana Pereira da Silva [30616] 

Luciani dos Santos Mendes [42084] 

Miriã Chaves Germann [40411] 

Naira Tatielle Valandro de Souza [17992] 

Roger A. R. Tonietto [37709] 

Samanta Hoffmann Costa [36097] 

Stéfani Taís Model [63882] 

Thiago Laux dos Santos [30862] 

Wellington Ricardo Rosa da Silva [65741] 

João Carlos Bugs 

Camila Paviani Lampert 

  

A fábrica tem uma capacidade de produzir, diariamente, em torno de 4 milhões de 

unidades dentro do seu variado portfólio de produtos, sendo que seu processo é totalmente 

automatizado. O xarope para a composição da fórmula não é elaborado nesta unidade, mas 

sim, vem da fábrica de Manaus.  

 
 
1.14 – XV CIDEAD – Ciclo de Debates de Administração do RS   
 
 

No dia 11 de setembro de 2017 foi realizado nas dependências das Faculdades 

Integradas de Taquara – (FACCAT) o XV CIDEAD – Ciclo de Debates de Administração 

do RS. O palestrante foi o Adm. Jonas Cardona Venturini que falou sobre “O cenário dos 

negócios no século XXI: Compreendendo a dinâmica empreendedora no universo das 

Startups e Spin Offs”. 

 
O CIDEAD é um projeto já consagrado, desenvolvido pelo Conselho Regional de 

Administração do Rio Grande do Sul, desde 2003, com o objetivo principal de promover a 

integração da autarquia com os profissionais e estudantes de Administração do interior do 
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estado, contando sempre com o apoio das seccionais do CRA-RS, seus representantes, 

associações de administradores e instituições de ensino superior.  

 

 

 

O objetivo de trazer este evento para a cidade de Taquara, o qual foi coordenado 

pelos Cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades Integradas de Taquara, 

foi desenvolver reflexões sobre o profissional, o cidadão e suas responsabilidades 

empresariais e sociais, avaliando seus atributos e fatores críticos de sucesso, despertando e 

estimulando o interesse em ações para o triunfo e o alcance de resultados para todas as 

partes envolvidas.  

 
 
 
2 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
2.1 Ensino de Pós-Graduação  

2.1.1 Lato Sensu 

 

No ano de 2017 a Faccat executou os Cursos de Especialização, conforme Quadro 2. 
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Ordem Nome do Curso 
Nº de 

Inscritos 

Trancamentos/ 
Cancelamentos
/ Transferidos 

Convênio Local de Realização 

1 Especialização em Gestão de Cooperativas 48 4 OCB/MT Sorriso 

2 Especialização em Gestão de Cooperativas 44 3 OCB/MT Araputanga 

3 Especialização em Gestão de Cooperativas 42 3 OCB/MT Rondonópolis 

4 Especialização em Gestão de Cooperativas 36 1 OCB/PA Belém 

5 Especialização em Avaliação Psicológica 17 1 - Faccat 

6 Especialização em Psicoterapia Psicanalítica 20 3 - Faccat 

7 MBA em Controladoria e Finanças 25 1 - Faccat 

8 MBA em Gestão Empresarial 16 2 - 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 

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 
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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. 

 

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 

 

➢ Dilani Silveira Bassan 

Doutora em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC 

 

➢ Egon Roque Frohlich – Convidado 

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

 

➢ Iván Gerardo Peyré Tartaruga 

Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 

➢ Jorge Luiz Amaral de Moraes 

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

UFRGS 
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➢ 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 

 

➢ Marcos Paulo Dhein Griebeler 

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

UNISC 

 

Discentes 

 

A quarta turma teve 16 mestrandos matriculados, os quais irão iniciar suas aulas em 

02 de março de 2018:  

 

Amanda da Silveira Duarte  

Celso Luís Rossi  

Edemilson Pichek dos Santos  

Eduardo Wegner Vargas  

Fabiana Tramontin Bonho  

Gisele Cassão  

Jorge Souza da Cruz  

Julio Cesar Dorneles da Silva  

Juneia Laila Braun  

Luiz Fernando Costa Neves  

Mauricio Wamms da Luz  

Patricia Ines Schwab  

Rogerio Luis de Vargas Sander  

Samanta Andresa Richter  

Tiago Hedler  

Valmir Mateus dos Santos Portal  
 

 

2.1.2.2 Disciplinas 

 

Obrigatórias: 

- Economia Política do Desenvolvimento 

- Sociologia do Desenvolvimento 

- Filosofia e Epistemologia da Ciência 
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- 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 

- Turismo e Desenvolvimento Regional 

 

2.1.2.4 Palestra e Eventos 

 

a) Convênio com Universidade Tecnológica Nacional – UTN da Argentina 

 

Os professores Hugo Gorgone e Guillermo Guillén, da Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN), de San Rafael, na Argentina, assinaram convênio de cooperação para 

realização de intercâmbios entre docentes, discentes, pessoal de apoio, comunidade e as 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Eles estiveram no campus dias 23 e 24 de 

março para assinatura do convênio com o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes; o vice-

diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais; o coordenador do mestrado em 

Desenvolvimento Regional, Mário Riedl; e o professor Marcos Paulo Dhein Griebeler. A 

UTN é uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de contribuição para o 

desenvolvimento dos territórios na qual atua. Possui 30 campi e aproximadamente, 70.000 

alunos. 

Na passagem pela Faccat, os professores da UTN proferiram palestras na 

graduação, dia 23 de março, e no mestrado em Desenvolvimento Regional, na sexta-feira. 
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Para o vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais, este é mais um 

passo para incrementar o processo de internacionalização na Faccat. “Trata-se de um 

projeto que será oferecido aos docentes de graduação e pós-graduação, aos pesquisadores 

da instituição, aos acadêmicos e também a todos inseridos no sistema educativo da 

instituição”, afirma Roberto Morais. 

 

b) Mestrado destaca Desafios da Economia 

 

O professor Cláudio Accurso ministrou a aula inaugural do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), na noite de 7 de 

abril, no auditório do campus. Além dos atuais mestrandos, componentes da quarta turma 

da Faccat, em atividade desde março passado, participaram alunos e professores da 

graduação, docentes do próprio Mestrado e pessoas da comunidade. 

 

 

O encontro também valeu como aula magna das novas turmas de Especialização 

em Gestão Empresarial e Controladoria e Finanças da instituição de ensino. Antes da fala 

do convidado, ocorreu o lançamento do livro “Desenvolvimento Regional em 

Perspectiva”, com a presença de alguns de seus autores. O momento foi conduzido pelo 
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professor Mário Riedl, coordenador do Mestrado e organizador da obra juntamente com os 

colegas Marcos Paulo Dhein Griebeler e Egon Roque Fröhlich. A coletânea de ensaios traz 

uma síntese das primeiras dissertações produzidas no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Faccat. Falando sobre o tema “Desafios da economia 

brasileira: produtividade e planejamento”, Cláudio Accurso pintou um retrato realístico do 

atual momento vivido pelo Brasil e suas perspectivas futuras. “A impressão é de que nunca 

na história do País se viveu um quadro tão grave, com 13 milhões de desempregados, 

lideranças desacreditadas e partidos que não têm o que dizer”, descreveu. Para o 

palestrante, a raiz de grande parte dos problemas brasileiros reside na enorme desigualdade 

social, que faz com que, num mesmo território, coexistam pessoas com níveis de vida que 

vão do primeiro ao terceiro mundo. “Temos uma inferioridade congênita para aceitar a 

repetição sem fim dessas diferenças?”, questionou, lembrando que as origens remontam à 

época do Brasil Colonial. Cláudio Accurso disse que é preciso colocar intencionalidade no 

desenvolvimento do País, pois não basta simplesmente aumentar a renda per capita, se as 

distâncias sociais permanecerem iguais. Da mesma forma, acrescentou, é preciso atacar a 

baixa produtividade do trabalhador brasileiro, que é de 25% na comparação com os índices 

dos países desenvolvidos. Avaliou também que nenhuma política econômica pode ser bem-

sucedida, se não há demanda interna. O problema, para ele, é que o lucro das empresas em 

geral não é construído com base na eficiência, mas em cima da mão de obra. “Numa 

economia aberta, com baixa produtividade, a tendência é a especialização na produção de 

bens primários e minerais”, apregoou, citando o processo de desindustrialização que já está 

em curso no Brasil. Dirigindo-se diretamente aos jovens presentes na plateia, comentou 

que caberá a eles suportarem os próximos 50 anos do Brasil, que poderão ser marcados 

tanto por um cenário igual ou pior que o atual ou com novos horizontes. “O momento que 

estamos vivendo é dificílimo, pois estamos perdendo o conceito de nação, que é aquilo que 

identifica um povo, e está sobrando um país, ou seja, um campo de caça onde vale tudo”, 

alertou, acrescentando que a realidade de agora, ao mesmo tempo que é uma infelicidade e 

uma desgraça, também é um desafio para que cada um assuma as suas responsabilidades na 

construção de um futuro melhor. 

 

c) Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat recebeu o Prof. Zander 

Navarro 
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No dia 05 de maio o Programa teve a honra de receber o Prof. Dr. Zander 

Navarro, Pesquisador da EMBRAPA/Brasília e Professor Aposentado da UFRGS. O Prof. 

Navarro tem Doutorado em Sociologia pela Universidade de Sussex, Inglaterra. À noite, o 

Prof. Zander proferiu uma palestra para os alunos e professores do Mestrado sob o título 

―O Brasil e os Brasileiros: Por que Somos Assim? A temática será objeto de uma coletânea 

organizada pelo Prof. Zander a ser lançada este ano, na qual serão discutidas respostas a 

essa pergunta intrigante. Na palestra, o Prof. Navarro discutiu 5 teses que, do seu ponto de 

vista, constituem possíveis respostas ao questionamento. Estas teses, em síntese, são: o 

papel das elites, a visão das esquerdas no Brasil, o posicionamento da Igreja Católica, a 

atuação dos partidos políticos e do sistema judiciário. Cada uma dessas tese foi amplamente 

discutida, de forma muito consistente, gerando perguntas e comentários do público 

presente. 

Já no dia 06 de maio, pela manhã, o Prof. Zander participou da aula na disciplina de 

Sociologia do Desenvolvimento, ocasião em que ele apresentou aos alunos uma revisão 

minuciosa sobre a situação da agropecuária no Brasil. Os dados discutidos na oportunidade 

constam de dois arquivos à disposição dos alunos e professores do Programa. 

 

 

 

d) Seminário Inovação e Integração das Bovinoculturas de Carne e Leite: 

Perspectivas de Desenvolvimento para a Agroindústria 

  

A Nova Zelândia é o país que domina o mercado do leite e que estipula o preço 

internacional do produto. A explicação para essa condição está no padrão peculiar de 

gestão de duas bovinoculturas que lá são tratadas em conjunto: a de leite e a de corte. 

Compreender as peculiaridades dessa experiência e refletir em que medida pode ser 

aplicada na realidade do Rio Grande do Sul é o objetivo do I Seminário Inovação e 

Integração das Bovinoculturas de Carne e Leite: Perspectivas de Desenvolvimento para a 
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Agroindústria Gaúcha de Proteína Animal, promovido pela Faculdades Integradas de 

Taquara (FACCAT) e a Fundação de Economia e Estatística (FEE). Pesquisando há mais 

de dez anos sobre esse tema, o Pesquisador da Fundação de Economia e Estatística 

Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional – PPGDR/FACCAT Carlos Paiva é um dos organizadores 

do evento que ocorre em Taquara nesta quinta e sexta-feira (17 e 18) com a presença de 

pesquisadores, produtores, estudantes e representantes de entidades e sindicatos vinculados 

ao setor da pecuária. Segundo Paiva, é necessário que a sociedade se organize e reflita em 

busca de soluções que podem transformar positivamente nosso padrão de 

desenvolvimento “Há ainda muita resistência a novos cruzamentos. Mas a Nova Zelândia 

produziu novas raças e buscou desenvolver uma produção conjunta de leite e carne que 

levou produtores da falência para a liderança mundial. Temos especificidades aqui no 

Estado que nos permitem uma posição muito favorável para inovar nesse sentido”, 

destacou Paiva 

 

 

 

Martinho Lazzari, diretor técnico da FEE, disse ser natural a Fundação participar de um 

evento desta natureza, com parceiros tão qualificados, já que é sua missão como órgão 

auxiliar de planejamento, produzir indicadores e análises que orientam as políticas públicas. 

“É importante destacar a relevância deste setor para a nossa economia. Apenas a 

bovinocultura, que engloba corte e leite, tem 1,6% do valor adicionado da economia 

gaúcha. Se somarmos o processamento, chegaremos a um total de 2,1%. Isso representa 

mais de 8 bilhões de reais. É praticamente igual a todo o setor de máquinas e implementos. 

Além disso é um setor disseminado por vários municípios. O grande mérito é trazer para o 

debate o especialista de um país que encontrou soluções inovadoras”, destacou na abertura 
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do seminário. Pela manhã, os palestrantes Soraya Tanure, professora da UFRGS e José 

Miguel Pretto, consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), traçaram um painel sobre a realidade produtiva da pecuária no 

segmente corte e leite. Soraya abordou os gargalos técnicos, de organização, produção e 

conhecimento que limitam o segmento no RS. De acordo com a pesquisadora, hoje são 

produzidos 70 kg de carne por hectare no Estado. Com ajustes nos gargalos citados, a 

produção poderia saltar para 400 kg. “Temos ainda uma peculiaridade valiosa que é o 

bioma pampa. Um ambiente que só existe aqui, com diversidade de mais de 2000 plantas 

que são a nutrição perfeita para uma carne de altíssima qualidade”, destacou. O setor 

leiteiro por sua vez, produz no Brasil 35 bilhões de litros por ano. Desse total, a maior 

parte vem do Sul (com 12 bilhões) seguido pelo Sudeste (com 11 bilhões). Dentre os 

Estados, o ranking posiciona Minas Gerais (9 bilhões de litros por ano), Paraná (4 bilhões e 

660) e RS (4.600). “Os últimos dados mostram em torno de 84 mil produtores de leite no 

RS. É um setor relevante, disseminado por muitos municípios, com um grande potencial. 

No entanto, trata-se de uma cadeia produtiva ainda muito aberta e de baixa, muito baixa 

coordenação. Estamos distantes do mercado consumidor perdendo espaço na agricultura 

para o centro-oeste. O leite e a carne podem ser entendidos como o setor mais promissor. 

Contudo, é preciso negociar um projeto de longo prazo, como a integração pecuária-

pecuária debatida aqui hoje”, defendeu. 

 

 

 

Philip Taylor 
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No painel a tarde, o especialista, pesquisador e produtor neozelandês Philip Taylor 

apresentou o case da sua fazenda que da iminência da falência passou a ter lucratividade 

depois que passaram a intensificar métodos para a criação de gado de leite e de corte, como 

o Techno Grazing, que permite uma melhor infraestrutura com cercas elétricas 

permanentes e cercas móveis, com rotatividade no pasto, oferecendo uma grama de maior 

qualidade para o gado.  

Taylor também lembrou que passaram a comercializar direto, sem intermediários, o 

que aumentou a lucratividade, além de passarem a criar touros, que são mais lucrativos. 

Salientou que no Brasil ainda não há uma estrutura adequada para intensificar essa 

produção, que exige habilidades e equipamentos especializados. Lembrou que ele consegue 

700 quilos de carne por hectare, enquanto o Brasil só consegue 70 quilos por hectare. No 

entanto, admitiu que não teve ainda muito conhecimento sobre o que fazem os fazendeiros 

brasileiros, embora acredite que se for como no Uruguai, onde implantaram o método 

Techno Grazing, o Brasil consegue duplicar seu lucro neste setor. 

 

e) Dicionário de Desenvolvimento Regional e Temas Correlatos 

 

No dia 13 de setembro de 2017, durante o VIII Seminário Internacional sobre 

Desenvolvimento Regional, ocorrido na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 

Marcos Paulo Dhein Griebeler e Mario Riedl, respectivamente, professor e coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional lançaram oficialmente o 

“DICIONÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TEMAS 

CORRELATOS”. 

  

Na atualidade, a população global vive uma era de 

desafios. Inserida em um sistema linear de padrões que 

demanda atenção, é preciso que sejam considerados 

todos os elementos, sempre respeitando (mas ainda para 

muitos, impossível), a priori, os limites da natureza, a fim 

de que se possa melhorar a vida das pessoas. Elementos 

que buscam comprovar isso são os inúmeros estudos 

que vem sendo divulgados ao longo dos anos, tais como 

o Índice de Felicidade Bruta (FIB – 

http://www.felicidadeinternabruta.org.br/), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH – 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.

html) e ainda, com um enfoque mais voltado para a 

população do Rio Grande do Sul, 
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http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html) e ainda, com um enfoque 

mais voltado para a população do Rio Grande do Sul, está o Índice de Desenvolvimento 

Econômico e Social – IDESE (http://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-

dedesenvolvimento-socioeconomico/), por exemplo. Em razão disso, esta obra conta com 

a participação qualificada de 83 pesquisadores, que redigiram 165 verbetes, os quais 

possuem uma abordagem intrínseca do Desenvolvimento Regional com outros temas, tais 

como a Economia, a Gestão, a Ecologia, a Geografia e a História, por exemplo. Entende-

se que a relevância deste livro contribuirá em muito para o meio acadêmico e profissional, 

seja como fonte de consulta ou de informação, assim como poderá oferecer uma melhor 

compreensão acerca da relevância do Desenvolvimento Regional para a sociedade em geral. 

Os autores ainda agradecem imensamente a todos os participantes da obra e à FACCAT, 

pelo apoio na realização da mesma. 

 

f) 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 7 de 

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

Conforme o coordenador, professor Dr. Mario Riedl, o evento reuniu 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 das outras edições do 

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

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

acadêmicas. Os futuros candidatos tiveram a oportunidade de dialogar com o corpo 

docente sobre os seus projetos de pesquisa e esclarecer outras dúvidas. 
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No encerramento, o aluno Alexandre Aloys Matte Júnior apresentou o relatório de 

Viagem de Estudos - Portugal, realizada em 2016, tendo em vista os objetivos de 

internacionalização, de interdisciplinaridade e de viabilização de experiências de intercâmbios. 

 

g) Turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat faz Intercâmbio 

na Argentina 

 

Alunos e docentes do programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) participaram na Argentina de um projeto de 

intercâmbio acadêmico promovido pela Faccat em conjunto com a Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) do país vizinho. 

O grupo do mestrado ficou alojado no Centro Tecnológico de Desenvolvimento 

Regional da UTN, situado em Los Reyunos, no departamento de San Rafael, província de 

Mendoza, no oeste argentino. Durante dez dias de permanência no exterior, os 

participantes do intercâmbio cumpriram um programa de estudos que oportunizou 

encontros em sala de aula e visitas in loco, objetivando conhecer experiências locais de 

desenvolvimento. Na primeira atividade, a temática colocada em pauta foram projetos de 
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tecnologias para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos, considerando as 

particularidades da região de Mendoza, que se caracteriza por um clima semi-árido. 

Entre os locais visitados pelos mestrandos constam vinícolas, fábricas de azeite de 

oliva e outros empreendimentos voltados à geração de renda e de emprego, bem como à 

qualidade de vida da população. Acompanham o grupo os professores Mário Riedl, 

coordenador do Mestrado, Marcos Paulo Dhein Griebeler e Egon Fröhlich.  

 

 

 

 
 
2.1.2.5 Bancas 

 

Dissertações de Mestrado 

 

No decorrer do ano de 2017, ocorrem as defesas das dissertações do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. A seguir os trabalhos apresentados no decorrer do ano. 
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Proposta de modelo para formação de consórcios regionais e municipais  

Aluno: Jéferson Corá Lorenzão 

Orientador: Carlos Fernando Jung 

Data da defesa: 21/12/2017 

 

Fatores que influenciam na escolha profissional: um estudo com concluintes do 

Ensino Médio da Região do Paranhana/RS 

Aluno: Jacques André Grings 

Orientador: Carlos Fernando Jung 

Data da defesa: 28/08/2017 

 

Crescimento econômico do município de Gravataí-RS, a partir da implantação de 

uma montadora de veículos automotores 

Aluno: Daniel de Paula Urbim  

Orientador: Carlos Fernando Jung 

Data da defesa: 20/07/2017 

 

 

Geração de emprego e renda na área de tecnologia e inovação: O Arranjo Produtivo 

Local (APL) Eletroeletrônico de Automação e Controle Eixo Porto Alegre - Caxias 

do Sul (RS) 

Aluna: Amauri Rhoden 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes 

Data da Defesa: 02/06/2017 
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Experiências de gestão do patrimônio cultural e desenvolvimento regional em Ivoti 

e Picada Café-RS.  "Hab auf der welt, die schönsten stunden doch nur in meinem 

heim gefunden“ (Em todo mundo, as horas mais lindas só encontrei em minha 

casa) 

Aluna: Gabriela Dilly 

Orientador: Daniel Luciano Gevehr 

Data da defesa: 24/03/2017 

 

Sucessão da Produção Agrícola Familiar: Ações Estratégicas Utilizadas pela 

Cooperativa de Laticínios Piá de Nova Petrópolis/RS 

Aluna: Susana Maria Czyza Bangel 

Orientador: Jorge Luiz Amaral de Moraes  

Data da defesa: 20/04/2017 

 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Formação de Professores no 

Vale do Rio dos Sinos 

Aluna: Andreine Lizandra dos Santos 

Orientador: Egon Roque Fröhlich 

Data da defesa: 26/04/2017 

 

Avaliação de planos de recuperação de áreas degradadas em inquéritos civís do 

Ministério Público do Vale do Paranhana - RS 

Aluna: Fernanda Kohlrausch 

Orientador: Carlos Fernando Jung  

Data da defesa: 30/03/2017 

 

 

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  
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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. 

 

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 
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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 

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          
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- 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 4.020 Microempresas e Empreendedores Informais. 

 

Período de realização: As atividades com os Agentes de Orientação Empresarial (AOEs) 

iniciaram na região do Paranhana em 01/03/2017, e na região do Litoral em 01/04/2017, 

sendo que a previsão de término para ambas as regiões é em 29/12/2017. 

 

Resultados obtidos: Neste ano foram beneficiadas na região do Paranhana 2.320 

empresas, as quais receberam 4.640 visitas; e na região do Litoral foram atendidas 2.580 

empresas tendo 5.160 visitas, totalizando 4.900 empresas com 9.800 visitas em 

Microempresas. 

 
 
 


