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MENSAGEM DO VICE-DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO E COORDENADOR DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO COMERCIAL (TECNÓLOGO) 

 

CARO LEITOR: 

 

É com satisfação e muita responsabilidade que encaminho o relatório anual dos cursos de 

bacharelado em Administração e do Curso Superior Tecnológico em Gestão Comercial, 

além das ações desenvolvidas junto a Vice Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

consciente da sua complexidade, mas com a certeza que, com o apoio de toda a 

comunidade discente, docente, de apoio e diretiva da FACCAT buscamos caminhos para 

viabilizar todos os atos que nortearam as necessidades e reivindicações advindas de todos 

os segmentos da instituição. 

Por meio de um trabalho objetivo e coerente, desenvolvido desde o primeiro dia de 

atividade deste ano de 2018, as propostas apresentadas para a comunidade vão sendo 

implantadas com serenidade, determinação e dinamismo. Na área da pesquisa iniciamos a 

Mostra de Iniciação Cientifica Júnior junto as escolas do ensino médio de nossa região, 

realizamos o II Seminário Nacional em Desenvolvimento Regional, consolidamos os 

intercâmbios internacionais, incrementamos de forma qualitativa e quantitativa a pesquisa 

tanto em nível de stricto senso quanto de lato senso, entre outras medidas. 

No âmbito da graduação nos preocupamos com a articulação do ensino, a pesquisa e a 

extensão. Nesse sentido, projetos interdisciplinares foram construídos, a Feira de Estágios 

e Empregos entrou em sua terceira edição, o Projeto AUÊ Cooperativista foi 

impulsionado, a Feira de Marketing foi um enorme sucesso. Enfim, trabalhamos com 

afinco ao longo de 2018 para, agora, entregar-lhes o presente relatório. 

Convoco a comunidade para engajar-se na leitura deste relatório anual que pretende levar 

todos a satisfazerem seus anseios no ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. 

 

Um 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 2018, atuaram nos Cursos de Administração e Gestão Comercial, 46 docentes, 

sendo 12 doutores (06 masculinos/06 femininos), 26 mestres (20 masculinos/06 

femininos) e 08 especialistas (04 masculinos/04 femininos).   

 No Quadro 1 a relação dos professores que atuaram em 2018. 

Ordem Nome dos docentes Titulação Telefone E-mail 

1 Ailson José Vier Especialista (51) 98073305 ailsonjvier@gmail.com 

2 Ana Paula Maggioni Mestre (51) 98970524 anamaggioni@sinos.net 

3 Analu Schmitz Horlle Mestre 51 - 997254404 analuhorlle@faccat.br 

4 Ari Antônio da Silva Mestre (51) 95420815 pearisilva@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

11 Eduardo Zilles Borba Doutor 11 - 999893337 ezb@faccat.br 

12 Felipe Baptista Leão Mestre (51) 81425525 Felipe.leão@ufrgs.br 

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

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

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

16 Ivan Carlos Paludo Mestre 51 - 999942965 i.paludo@terra.com.br 

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

18 Luciele Nardi Comunello Doutora (51) 981788008 lucielecomunello@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 Luis Carlos Trombetta Doutor (51) 91011022 trombetta@faccat.br 

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

23 Marley de Almeida T. Rodrigues Doutora (51) 998260015 marley@faccat.br 

24 Marcia Regina Diehl Mestre (51) 999174579 marcia@faccat.br 

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

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

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

28 Patricia Fernanda C. Kebach Doutora (51) 998173487 patriciakebach@faccat.br 

29 Paulo Roberto de A. V. Mendgen Mestre (51) 981852565 mengden@faccat.br 
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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 Reginaldo Rocha Caetano Mestre (51) 999538675 reginaldocaetano@faccat.br 

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

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

37 Sandro Cezer Pereira Mestre (51)986501086 sandro.cezer@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 Suzana Maria Costa Neves Especialista (51) 91738728 sneves@faccat.br 

43 Tiago Farias Dias Mestre (51)996535904 tiagodias@faccat.b 

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 30/11/2017)  

 

 

1.2 Corpo Técnico-Administrativo  

 

 No ano de 2018, 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 382 alunos no 1º semestre letivo de 2018 e 

349 alunos no 2º semestre letivo de 2018.  

Em 2018, 44 alunos concluíram o curso de Administração.  
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1.3.2 Ensino de Graduação – Curso Superior em Gestão Comercial (Tecnólogo) 

 

No curso de Gestão Comercial 80 alunos foram matriculados no 1º semestre letivo 

de 2018 e 72 alunos foram matriculados no 2º semestre letivo de 2018. Formaram-se 04 

alunos. 

 

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. 

 

Monitorias oferecidas em 2018/1 

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

Disciplina Monitor(a) Dias de atendimento 

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

Contabilidade Introdutória Caiã Brocker dos Santos Quinta-feira 
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Monitorias oferecidas em 2018/2 

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

Disciplina Monitor(a) Dias de atendimento 

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

Contabilidade Introdutória Vinicius Felipe Biason Terça- feira - Quinta-feira 

Estatística Aplicada  Alessandro Ludiere Faiz  Terça- feira - Quinta-feira 

 

1.5 Oficinas 

1.5.1 Matemática financeira com uso da calculadora HP12C 
  

A Oficina de Matemática financeira com uso da calculadora HP12C promovida 

pelos cursos de Administração e Gestão Comercial da Faccat, ocorreu dia 31 de março no 

Campus da Faccat.  

A oficina foi ministrada pelo Professor Claudio Kaiser e abordou o seguinte 

conteúdo programático:  

- Comando, funções e testes inicias; 

- Lógica RPN; Pilhas de registradores; 

- Funções algébricas; 

- Funções percentuais; 

- Funções de datas; 

- Funções financeiras.  

Ao todo participaram 26 alunos. 

 

1. Alana Maiara Barnard 

2. Alessandra Natália dos Passos 

3. Aline Rodrigues 

4. Ana Carulini Rosa de Lima 

5. Ana Paula Souza da Silva 

6. Andressa dos Santos de Oliveira 

7. Carolaine Tatiana Schnorr 

8. Cheila Macedo Camargo 

9. Daiane Weber 
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10. Eliane de Queiroz 

11. Elis Carine Araujo Martins Rocha 

12. Emanuelly Policarpo Muller 

13. Felipe Albrecht Carvalho 

14. Gustavo Goularte Silva 

15. Henrique Schmidt da Silva 

16. Inajara de Oliveira Abreu 

17. Jaqueline dos Santos 

18. Joel Brando Klippel 

19. José Catanio Mehlecke Junior 

20. Larissa Manoela dos Santos 

21. Lísiane da Silva Rosa 

22. Sabrina de Almeida 

23. Suelen Maggioni Eltz 

24. Tábata Gabriela Reinheimer 

25. Tainara Machado Sarmento 

26. William Ândersen Hugentobler 

 

No segundo semestre, a oficina ocorreu dia 25 de agostono Campus da Faccat e 

contou com 17 participantes. 

 

1. Adão Ricardo Warken 

2. Angélica Mattos de Lima 

3. Bruna Eduarda Silva Lazzaretti 

4. Camila Desordi Tegner 

5. Carlos Eduardo Adams 

6. Fabiano Silveira da Silva 

7. Fernanda Gabriela Waschburger 

8. Fernanda Moreira 

9. Janiél André Cardoso 

10. Jeferson de Melo Carvalho 

11. Jéssica da Silva Souza 

12. João Batista dos Santos Soares 

13. Josiane Fagundes da Silva 

14. Leandro Colangelo Tetour 

15. Letícia Rypl 

16. Mateus Rodrigues Monteiro 

17. Rosalina de Fátima Geremia 
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1.5.2 Fluxo de caixa - Ferramenta de Gestão Financeira 

 

A Oficina sobre Fluxo de caixa - Ferramenta de Gestão Financeira promovida 

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

2018, ocorreu dia 07 de abril no Campus da Faccat.  

A oficina foi ministrada pelo Professor Sergio Antonio Nikolay. Ao todo 

participaram 13 alunos.: 

1. Alana Taís Polo 

2. Carla Luana da Silva Kessler 

3. Carlos Miguel Hoffmeister 

4. Daniel Colombo 

5. Diego Esmael Jacobus 

6. Eloa da Silva Kessler 

7. Felipe Elisandro da Silva 

8. Germano Laube 

9. Gustavo Goularte Silva 

10. Letícia Rypl 

11. Paloma de Lima Rodrigues 

12. Paola Machado de Almeida 

13. William Luiz Henkel 

 

1.6 Cursos de Extensão Universitária  

1.6.1 Trade Marketing – EAD 

 

O curso de Trade Marketing – EAD promovido pelos cursos de Administração e 

Gestão Comercial da Faccat em parceria com o Núcleo de Educação On-Line - NEO, 

ocorreu no período de 14 de maio a 18 de junho e foi ministrado pelo professor Gerson 

Schneider. 

 O curso é composto por 5 módulos: Planejamento de trade Marketing, áreas do 

planejamento em TM; Sell in, Sell out e Sell-trogh; visibilidade, merchandising, calendário 

promocional, perspectivas do trade marketing. 

 Contamos com 11 participantes: 

1. Alfeu de Mattos 

2. André Gotha Quartarone 

3. Bruna Alessandra Belotto 
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4. Clovis Jefferson Schmitz 

5. Hamilton Dias Angelo 

6. Izabela Henrique de Oliveira 

7. Janos Jaeger 

8. Laura Schonardie Damiani 

9. Luana Mendonça Dias dos Santos 

10. Michele Amabile de Souza 

11. Pablo Wasem 

 

1.6.2 Desenvolvimento Gerencial 

 

Promovido pelo curso de Administração, Gestão Comercial e Ciências Contábeis, o 

curso de Desenvolvimento Gerencial, ocorreu nas Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) de setembro a novembro. Gestão de Pessoas, Gestão de Operações e Logística, 

Gestão Mercadológica, Direito do Consumidor, Gestão Financeira, Planejamento 

Estratégico, Simulador Empresarial foram as temáticas apresentadas.  

A capacitação teve a finalidade de oportunizar aos gestores dos diversos segmentos 

empresariais, desenvolvimento e aplicação de suas habilidades e competências de 

gerenciamento, visando a transformação da organização. Para tanto, o aprendizado sobre 

ferramentas relacionadas às funções organizacionais, irá possibilitar melhorar a eficiência e 

a eficácia do processo de gestão da empresa. 

Neste sentido, foram trabalhadas questões importantes da área de mercado, gestão 

de pessoas, planejamento estratégico, gestão de operações e logísticas, gestão financeira, 

além disso haverá a oportunidade de simular situações reais, utilizando Jogos de Empresas 

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

programáticos, serviram como instrumentos de potencialização estratégica de resultados. 

MÓDULOS 
CARGA 

HORÁRIA 

1. Gestão de Operações e Logística 8h 

2. Planejamento Estratégico 8h 

3. Gestão de Pessoas 8h 

4. Direito do Consumidor 8h 

5. Gestão Mercadológica 8h 

6. Gestão Financeira 8h 

7. Simulador Empresarial 8h 
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1.7 Aula Inaugural 

 

A Coordenação dos Cursos de Administração e Tecnólogo em Gestão Comercial 

das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveu uma Aula Magna no dia 15 de 

março de 2018, no auditório 3 do campus da IES. O evento teve como palestrante Valdecir 

Ferrari, que abordou o tema “Gestão de Resíduos”, apontando para a Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social. Valdecir é Diretor e sócio proprietário das empresas organizadas 

no www.beigrupo.com. Tem Formação em Economia e na área agronômica e é especialista 

em Topografia, Georreferenciamento e Meio Ambiente, é Mestre na área de Impacto 

Ambiental. Desenvolve trabalhos de pesquisa através da empresa e outras instituições 

focando os estudos em fertilizantes especiais para a agricultura e solos contaminados, bem 

como na melhoria genética de videiras resistentes a doenças. Contou com a presença de 82 

alunos e contou com a participação do Professor Felipe Leão que coordenou o evento. 

 

O palestrante demonstrou a importância da gestão de resíduos de sua empresa, 

comprovando através dos custos e do preço de venda de seus produtos apresentados. Sua 

empresa é paga para receber e tratar os resíduos (bagaço de uva) das principais vinícolas da 

serra gaúcha, estes mesmos resíduos são transformados em sua matéria-prima. O resíduo 

considerado "lixo" pelas vinícolas, se transforma em um fertilizante que chega a ter um 

preço de venda superior a muitos vinhos e espumantes. O palestrante demonstrou que para 

chegar neste produto foi necessário muito investimento em pesquisa e inovação, além de 

muito estudo e parcerias com grandes Universidades. 
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1.8 I Seminário de Direitos Humanos 

 

 A coordenação dos cursos de Administração e de Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat) promoveram o 1.º Seminário de Direitos Humanos, nos 

dias 3,4 e 5 de abril, no auditório do centro administrativo do campus. 

 

O auditório do prédio administrativo da Faccat recebeu grandes públicos, durante 

três noites no início de abril passado, para debate e reflexão de um dos temas mais 

palpitantes da atualidade. O espaço foi palco do 1º Seminário de Direitos Humanos, 

promovido pelo Curso de Administração. A programação, organizada pelos professores 

Claudecir Barbosa da Silva e Patrícia Kebach, atraiu expressivo número de pessoas da 

comunidade, além dos acadêmicos da própria instituição. O objetivo foi colocar em 

discussão as políticas públicas de direitos humanos e as temáticas do cotidiano que se 

relacionam com a efetiva aplicação dessas políticas. 

O diretor-geral, Prof. Delmar Henrique Backes, e o presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste (Feein), mantenedora da Faccat, Nicolau 

Rodrigues da Silveira, prestigiaram o ato de abertura do seminário, juntamente com o vice-

diretor de Pós-Graduação e Pesquisa, também coordenador do Curso de Administração, 

Prof. Roberto Morais. “Não precisaríamos lutar tanto pelos nossos direitos, se as pessoas 
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cumprissem mais os seus deveres”, exprimiu o Prof. Delmar, explicando que os indivíduos 

têm responsabilidades uns para com os outros.  

Durante as três noites de atividades, palestrantes convidados fizeram abordagens 

vinculadas à temática central. Os professores doutores Angelo Brandelli Costa e Eliane 

Almeida de Souza falaram na primeira, respectivamente, sobre “Politica, etnias raciais e 

diversidade de gênero” e “Direitos Humanos e a questão étnico/racial e políticas públicas”. 

Na ocasião, também houve uma apresentação artística do cantor Alex Barbosa   

Na segunda noite, as convidadas Caroline Paaz e Cristiane Moro dos Santos 

trataram dos temas “Direitos humanos e sustentabilidade” e “Direitos humanos e a ciência 

da saúde”. O número de arte ficou a cargo do Grupo Aprendizes, ligado à ONG Vida 

Breve, de Taquara. 

 

 

 

A deputada federal Maria do Rosário fez o encerramento do seminário, discorrendo 

sobre “Políticas públicas para as mulheres (desafios e conquistas)”. Na oportunidade 

também houve um momento artístico protagonizado pelo professor Sergio Bauer, do 

projeto social “Quem Canta seus males espanta”, de Rolante, que teve o acompanhamento 

de Patricia Kebach, docente da Faccat.. 

 

1.9 III Feira de Estágios e Empregos  

 

A terceira edição da Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat), que ocorreu na noite de 16 de maio, conquistou os acadêmicos da 

instituição de ensino. A exposição contou com participação de 13 empresas da região e 

com a oficina de orientação profissional realizada pelos docentes do curso de Psicologia. 
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De acordo com a comissão organizadora da ação, o público foi superior ao do ano 

passado, recebendo mais de 1.000 visitantes. A feira tem como finalidade de viabilizar o 

contato direto dos alunos com o meio produtivo, integrar a Faccat com as empresas e 

ajustes de recrutamento.  

 

Na avaliação do vice-diretor de Pesquisa e Pós-graduação e coordenador dos cursos 

de Administração e Gestão Comercial (tecnólogo), Roberto Morais, a feira está se tornando 

uma tradição na Faccat. “É uma forma de aproximar a instituição de ensino, as empresas, 

os alunos e pessoas interessadas da comunidade regional. O mês de maio é o escolhido por 

ser um período propício para as empresas parceiras realizarem cadastro de estágios e 

empregos", afirma Morais.   

 

 

 

Na avaliação do acadêmico de Ciências Contábeis da Faccat, Samuel Mariano 

Sperb, de 25 anos, a ação é importante porque é uma oportunidade de os estudantes 

ficarem próximos dos empresários da região. “Este é o tipo de evento que deve ser feito 

mais seguidamente porque o mercado de trabalho está enxuto, o que dificulta a 

contratação. Estando mais perto dos empresários, mais chances há de contratação. Trazer 

empresas para dentro da Faculdade é motivador”, destaca Sperb. Já a acadêmica do curso 

de Administração, Cristina Birnfeld, 25, salienta que a feira ajuda os jovens a entender o 

mercado de trabalho. “É extremamente importante e interessante, pois os representantes 
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das empresas abordam os estudantes pedindo currículos. É uma chance de emprego”, 

menciona. 

 

 

1.10 Educação e Planejamento Financeiro 

 

As Faculdades Integradas de Taquara sediaram a 5ª Semana Nacional de Educação 

Financeira, com a palestra de Educação e Planejamento Financeiro promovida pelos cursos 

de Administração e Gestão Comercial da Faccat em parceria com a Comissão de Valores 

Mobiliários, realizada no dia 18 de maio no Campus da Faccat.  

O palestrante foi o senhor Luis Felipe Marques Lobianco Economista formado em 

1992 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluiu o MBA em Finanças pelo 

IBMEC em 1999. É analista de valores mobiliários da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) onde ingressou em 1995. Trabalhou entre 1995 e 2008 na regulamentação e 

fiscalização de Fundos de Investimentos na Superintendência de Relações com 

Investidores Institucionais, onde foi Gerente de Acompanhamento de Investidores 

Institucionais. Entre 2008 e 2012 trabalhou na Gerência de Desenvolvimento de Normas. 

Entre 2012 e 2015 foi Coordenador de Educação Financeira. Atualmente trabalha na 

Superintendência de Registro de Valores Mobiliários. 

O conteúdo abordado na palestra foi: 
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Educação e Planejamento Financeiro: Apresentação do Guia CVM de 

Planejamento Financeiro 

Os seis passos do planejamento financeiro: 

1. Calcule o seu patrimônio 

2. Registre suas receitas e despesas 

3. Prepare-se para emergências 

4. Planeje-se para o futuro 

5. Organize seus objetivos e sonhos 

6. Junte as peças e monte seu orçamento 

· Principais funções da CVM 

· A CVM e a Educação Financeira 

 

1.11 XI EPROCAD 

 

O XI Encontro de Professores e Coordenadores de cursos da área de 

Administração (EPROCAD) ocorreu no dia 9 de junho na sede das Faculdades Integradas 

de Taquara (Faccat). O evento teve como temática os Desafios e Oportunidades no ensino 

em Administração: ministrando aulas para grupos multigeracionais. Integrando a ação, que 

ocorreu das 8h30 às 17h30, aconteceu o X Encontro Estadual da Associação Nacional dos 

cursos de Graduação em Administração (ANGRAD) e o VII Fórum de Coordenadores.  
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A realização dos eventos é do Conselho Regional de Administração do Rio Grande 

do Sul (CRA-RS, por meio de sua Câmara de Ensino; Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat); Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD) e 

do Conselho Federal de Administração (CFA). 

No começo da manhã de sábado, participaram do cerimonial de abertura o 

administrador e vice-presidente de Relações Institucionais do CRAS-RS, João Alberto 

Gonçalves Júnior, que na ocasião representou a presidente do Conselho, a administradora 

Cláudia de Souza Pereira Abreu; o presidente da ANGRAD, o administrador Taiguara de 

Freitas Langrafe; o coordenador adjunto da Câmara de Ensino do CRA-RS, o 

administrador Nilson Varela Rubenich, que representou a coordenadora da Câmara de 

Ensino, Nara Maria Müller; e o coordenador do curso de Administração da Faccat, o 

administrador Roberto Morais. 

Na opinião do coordenador do curso de Administração da Faccat, Roberto Morais, 

o encontro é um momento de reflexão e aprendizado. “Que possamos fazer efetivamente 

um melhor ensino e aplicar em nossas salas de aulas o que aprendemos. Que sejam cada 

vez melhores estes encontros”, ressalta Morais. Já o coordenador adjunto da Câmara de 

Ensino do CRA-RS, Nilson Varela Rubenich, salienta que o evento tem tudo a ver com a 

missão do Conselho, que é promover a ciência da Administração, registrar e fiscalizar o 

exercício profissional visando a defesa da sociedade. “Que possamos aprimorar nossas 

habilidades que isso seja repassado para os acadêmicos, que serão nossos futuros colegas de 

trabalho. Precisamos de colegas cada vez mais qualificados”, enfatiza. 

Durante a apresentação de abertura oficial do evento, o presidente da ANGRAD, 

Taiguara de Freitas Langrafe, destacou que é preciso trabalhar e refletir ações para melhorar 

a qualidade do ensino em Administração. “Temos muitos desafios pela frente e que 

possamos sair daqui com uma grande bagagem de conhecimento para que possamos 

espalhar este aprendizado”, ressalta.  E o vice-presidente de Relações Institucionais do 
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CRAS-RS, João Alberto Gonçalves Júnior, comentou sobre a riqueza do encontro. 

“Sempre é importante esta troca, este aprendizado. Esta é uma proposta gigante e de um 

valor imenso, pois cada qualificação é um salto para que tenhamos melhores professores e 

valorização profissional”, salienta. 

Durante o XI EPROCAD também foi entregue o Prêmio de Docência no Ensino 

Superior de Administração, que tem como finalidade incentivar, reconhecer e valorizar os 

profissionais que se dedicam à docência nas Instituições de Ensino Superior de 

Administração no Rio Grande do Sul. A programação foi distribuída entre palestras e 

workshops. 

 

WORKSHOPS 

 

Workshop 1: Tempo e espaço das práticas de ensino: desafios e potencialidades para 

diferentes gerações.  

Local: Centro de eventos, auditório 1 

 

Workshop 2: Aproximações e distanciamentos entre a geração do professor e as dos 

alunos.  

Local: Centro de eventos, auditório 2 

 

Workshop 3: Envelhecer professor: os desafios da passagem do tempo e da atualização de 

conteúdos e práticas.  

Local: Centro de eventos, auditório 4 

 

Workshop 4: A Jornada do Jovem Administrador: Vivenciando um ambiente com 

diferentes gerações. 

Local: Centro de eventos, auditório 5 
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1.12 II Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica 

 

 

O II Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat), que ocorreu no dia 23 de junho, no campus, oportunizou a troca de 

experiências dos acadêmicos que atuam como bolsistas da instituição. Na ocasião, sete 

trabalhos foram apresentados pelos jovens pesquisadores. 

As pesquisas explanadas foram desdobradas ao longo de 2017 e ainda durante 

primeiro semestre de 2018. 

Os projetos foram desenvolvidos pelo Programa PROBIC/FAPERGS, Projetos 

Institucionais e Bolsistas CAPES do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Regional (Mestrado) da Faccat. 

Na avaliação do vice-diretor de Pesquisa e Pós-graduação, professor Roberto 

Morais, a integração é importante para a socialização dos acadêmicos e uma oportunidade 

de ampliar os conhecimentos. “O evento oportuniza aos bolsistas um momento de reflexão 

sobre a sua participação e contribuição do seu projeto de pesquisa de iniciação científica de 

graduação e pós-graduação, o Mestrado”, enfatiza.   



18 

 

 

A bolsista Alana Ramona Schierholt, que é acadêmica do curso de Enfermagem da 

Faccat, conta que está mais confiante depois que começou na iniciação científica. “Agregou 

experiência nas disciplinas que estou fazendo. Hoje me sinto mais confiante e aprendi a 

falar em público. O encontro de bolsistas é muito interessante”, relata. 

Já para a July Anne de Lima da Silva, acadêmica do curso de Administração, ser 

bolsista é uma forma de driblar barreiras. “Através da bolsa, aprendi a formatar artigos e 

para mim a convivência com as pessoas foi muito boa. O encontro de bolsistas é muito 

válido para aperfeiçoar a oratória”, observa. 

Para a Greice Caroline Santellano, acadêmica do curso de História, a experiência de 

ser bolsista ajudou melhorar a aptidão na escrita. “Gostei muito de ser bolsista, aprendi a 

ler e escrever artigos e desenvolver um projeto”, conclui. 

 

1.13 XII Encontro Regional de Cooperativismo  

 

 

O XII Encontro Regional de Cooperativismo, que teve por meta esclarecer 

questões sobre o que é o cooperativismo, reuniu dezenas de participantes no auditório 

administrativo das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), na noite de quinta-feira, dia 
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30 de agosto.  Com a temática Governança Cooperativa e Cooperativas de Ramo de 

Crédito, o diretor de negócios do Sicoob Ecocredi, João Corrêa Junior, explanou diversos 

pontos sobre cooperativas e seu funcionamento. Entre os assuntos apresentados, Júnior 

destacou o andamento das auditorias internas. “As auditorias internas monitoram e avaliam 

a adequação do ambiente interno, normas e procedimentos, que existem em toda a 

cooperativa pela gestão”, explica. 

 

O diretor de negócios do Sicoob Ecocredi ainda ressaltou que o agente do controle 

interno tem aval para verificar processos de crédito, regulamentos. “Tem autonomia para 

ver o que vem do Banco Central, as determinações do Sicoob. As implantações de novos 

controles internos podem sugerir melhorias. Aquilo que a diretoria está executando é 

aderente ao plano de negócio? Pode fazer. Não é aderente ao plano de negócio, não pode 

fazer”, sintetiza. Além disso, é função do agente de controle interno notificar ao Conselho 

de Administração tudo aquilo que foi mapeado e que não está em conformidade com o que 

dizem os regulamentos. 

O palestrante também enfatizou que o Sicoob é a primeira instituição financeira a 

entrar dentro do Banco Central com uma política de sustentabilidade. “A sustentabilidade 

não está atrelada somente ao meio ambiente. Sustentabilidade está falando das relações 

internas, da saúde financeira da instituição, daquilo que os administradores vão deixar para 

os seus associados, o impacto do crédito que a cooperativa concede”, exemplifica. 

A promoção foi dos cursos superior em Gestão Comercial e do curso de 

Administração da Faccat. 
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1.14 XVI Mostra de Iniciação Cientifica, VIII Salão de Extensão, Pesquisa e          
I  Mostra Científica Júnior 

 

 

 

Chegando à sua décima sexta edição em 2018, a Mostra de Iniciação Científica da 

Faccat apostou no binômio intercâmbio-divulgação para despertar a vocação científica do 

público acadêmico. O evento ocupou uma semana inteira de atividades, de 17 a 22 de 

setembro, em conjunto com o VIII Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação.   

Um total de 170 trabalhos foi aprovado para a apresentação em forma de 

exposições orais e pôsteres em diferentes ambientes do campus. Esteve representada a 

maioria dos cursos de graduação da casa, assim como outras instituições de ensino, a 

exemplo da Ufrgs, Uergs, Feevale, Ulbra, Unijuí e Faculdade Murialdo. O objetivo foi 

promover o interesse pela ciência, em nível de graduação e de pós-graduação, por meio do 

intercâmbio interinstitucional e da divulgação das produções já existentes. 

       

 

Também fazendo parte da programação, ocorreu, pela primeira vez, a Mostra 

Científica Júnior, no dia 19 de setembro. Vinte e sete estudantes de escolas de Ensino 

Médio dos municípios de Taquara, Nova Hartz, Sapiranga, Parobé, Gravataí, Canela e 

Rolante participaram do momento no foyer do Centro de Eventos. O tema principal foi o 

desenvolvimento sustentável, sendo os trabalhos dos jovens pesquisadores avaliados por 13 

docentes da Faccat das mais diferentes áreas. 
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De acordo com a professora e integrante da comissão organizadora Patrícia 

Kebach, a Mostra Júnior foi importante para fomentar a construção do conhecimento dos 

alunos do Ensino Médio. “A ideia é ampliar para todo o Ensino Fundamental. É uma 

oportunidade para os estudantes exercitarem a capacidade de se comunicar, de ter mais 

desenvoltura. Eles se sentem importantes em estar no universo acadêmico”, avaliou.  

Para a professora Angélica Herthal Lima, da escola João Mosmann, de Parobé, a 

iniciativa propiciou um aprofundamento de temas trabalhados em sala de aula. “O contato 

com outros estudantes de outras escolas e cidades é muito importante para o aprendizado. 

Esta troca de informações só tem a enriquecer o conhecimento. Apresentar a 

pesquisa na Faccat também é excelente porque é outro universo de estudo, abre 

horizontes”, opinou. 

 “Ao oferecermos um ambiente adequado a que os alunos possam apresentar seus 

trabalhos de pesquisa e interagir com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, 

acreditamos estar fomentando o espírito crítico e reflexivo desses participantes, 

promovendo o intercâmbio de conhecimento e de experiências”, pontuou o vice-diretor de 

Pesquisa e Pós-Graduação, professor Roberto Morais. 

 

1.15 XV CIDEAD – Ciclo de Debates de Administração do RS   
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As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) sediaram na noite de terça-feira, dia 9 

de outubro, o XVI Ciclo de Debates em Administração (CIDEAD). Com a temática 

Administração no Ecossistema de Inovação os palestrantes Gustavo Piardi e Vinicius 

Mendes Lima dividiram o palco e destacaram a importância do valor e do propósito na 

inovação, no sentido de que para dar certo, alguém precisa se beneficiar com o que você 

está fazendo.  Participaram do encontro o diretor-geral da Faccat, Delmar Henrique 

Backes; representando a presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, o vice-presidente 

administrativo do Conselho, Sérgio José Rauber; coordenador dos cursos de Administração 

e Gestão Comercial da Faccat, Roberto Morais, entre outros convidados e acadêmicos. A 

realização foi do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) e 

da Faccat.  

 

Abrindo os trabalhos, o diretor geral da FACCAT, Delmar Henrique Backes, 

destacou que a interiorização das palestras do CIDEAD é fundamental para ter contato 

com as comunidades de diferentes áreas e regiões. “O CIDEAD é uma forma levar para 

todas as regiões palestrantes competentes, pessoas bem preparadas, para agregar em 

diferentes áreas. Essa integração do Conselho para com as instituições de ensino superior é 

fundamental”, comenta Backes, enfatizando ainda que a temática Administração no 

Ecossistema de Inovação é essencial na atualidade. “É preciso se conscientizar que o 

desenvolvimento só se faz por meio da educação”, frisa. 
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Já o vice-presidente administrativo do Conselho, Adm. Sérgio José Rauber, 

lembrou que a inovação, o empreendedorismo, a ética, a responsabilidade, precisam estar 

presentes na Administração de todas as instituições, sejam elas públicas, privadas ou sem 

fins lucrativos. “Nunca saímos os mesmos diante da informação e conhecimento. A 

Administração nos impõe uma condição e a responsabilidade de transformação e é isso que 

desejamos hoje”, exaltou. 

 

O palestrante Adm. Gustavo Piardi, que já foi gestor de projetos de 

internacionalização com imersão de empresas brasileiras no exterior (Vale do Silício e 

Portugal), ressaltou que a inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. “Só é 

possível engajar o próximo em nosso propósito, se o nosso está bem resolvido. Como 

Administradores, precisamos estar em constante aprendizado, pois sem aprender a gente 

não cria”, apontou. Ele explicou ainda a questão da tríplice hélice, que hoje virou 

quadrupla: academia, empresas, governo e sociedade gerando um produto inovador. “Esses 

quatro atores são fundamentais, porém não é fácil uni-los, envolve alto custo de tempo e 

financeiro, porém depois que a gente reúne as frentes é possível de fato promover a 

inovação”, atentou, afirmando que é um investimento que vale a pena. O palestrante 

deixou um recado de motivação aos participantes: “não podemos perder a flexibilidade. O 
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que a gente aprendeu hoje não está mais valendo amanhã. É preciso desaprender e 

aprender de novo. ” 

Já o Adm. Vinicius Mendes Lima apresentou ao público sua trajetória no 

empreendedorismo e sua metodologia de inovação social, a By Necessity, a qual fomenta o 

desenvolvimento de negócios em comunidades de periferia. “Quando nós queremos, a 

gente dá um jeito. Aí vem o propósito, aquilo precisa fazer sentido para você. O que nós 

queremos com aquela ação?”, provocou ele, contando que entrou no mercado fazendo 

crepes em barraquinhas nas escolas de Porto Alegre, após entrou em uma produtora de 

festas de formatura – a qual quebrou, mas serviu como lição para os projetos futuros -, e 

depois iniciou como gestor de projetos sociais. Hoje Vinicius tem a Besouro, agência de 

fomento social que estimula o empreendedorismo na periferia. Ele explicou que a criação 

da metodologia surgiu para que as pessoas conseguissem montar um negócio de maneira 

rápida investindo pouco. “Quando vi que as vidas das pessoas estavam mudando me fez 

continuar com mais força ainda. Percebi que elas voltaram a estudar, por exemplo, pois 

viram a necessidade de buscar conhecimento”, ressaltou, apontando que falar de inovação é 

também falar de como resolver os nossos problemas. 

 

1.16 Eventos Sociais 

1.16.1 Campanha do Agasalho 

 

 

A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

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

arrecadando um total de 617 peças de roupas, 30 pares de calçados, 1 colchão e 1 edredon. 

A promoção foi desenvolvida entre os dias 20 de maio a 30 de junho, envolvendo várias 

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

O objetivo desta atividade é proporcionar as famílias carentes e entidades mais 

conforto e uma vida melhor, principalmente nos invernos rigorosos que a solam a 

população e aos nossos alunos conscientizar da importância da solidariedade. Desta forma 

esperamos que de alguma forma consigamos melhorar as vidas das pessoas envolvidas, por 

sentir o sentido da solidariedade e viver a doação. 

As doações foram distribuídas para as entidades dos seguintes municípios: Taquara, 

Igrejinha, Santo Antônio da Patrulha e Novo Hamburgo. 
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1.16.2 Natal Solidário  

 

A coordenação dos cursos de Administração e Gestão Comercial das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat) promoveu a 5ª Edição do Natal Solidário. O foco será 

ajudar famílias carentes e proporcionar a elas uma cesta básica para passarem o Natal com 

mais Esperança e Felicidade. 

A Campanha contou com a parceria das empresas Mosmann Alimentos e Box 

Print. 

Os postos de coleta se concentraram nos municípios de Gramado, Igrejinha, Nova 

Hartz, Parobé, Rolante, São Francisco de Paula, Sapiranga, Taquara e Três Coroas. 

As doações foram arrecadadas até o dia 14 de dezembro e destinadas, a entidades 

assistenciais e creches municipais. 

Os alunos que estavam engajados neste ano foram: Catia Luana Wathier, Cátia 

Suellen Gandolfi, Cláudia dos Santos Kichler, Indaiá dos Santos Dreher, Jordana Souza da 

Silva, Lucas Everton Eickhoff, Lucas Henrique Kern, Marlon de Almeida, Sabrina de 

Almeida e Uatina Pizzi Dal'Piaz Schabat. 
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1.17 Visita Técnica  

 

1.17.1 Intercâmbio para a Argentina - SAN RAFAEL – MENDOZA/ARGENTINA 

 

 

Acadêmicos da Faccat integraram projeto de intercâmbio com a Universidade 

Tecnológica Nacional (UTN) da Argentina no período de 12 a 20 de outubro último. A 

atividade foi desenvolvida em conjunto com o Centro Universitário FSG, de Caxias do Sul, 

e centralizada no Complexo de Desarollo Regional Los Reyunos, no departamento de San 

Rafael, província de Mendoza. 

 

O grupo da Faccat foi composto por alunos dos Cursos de Ciências Contábeis e 

Gestão Comercial e também do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. As 

atividades em solo argentino consistiram de encontros, em sala de aula, com a participação 

de professores da UTN e de visitas técnicas a empreendimentos locais, incluindo duas 

vinícolas e uma fábrica de azeite de oliva, bem como a centros turísticos regionais. “Cabe 

destacar o conhecimento adquirido pelos participantes do intercâmbio, em especial, sobre a 

gestão hídrica da região, uma vez que a precipitação pluviométrica oscila entre apenas 185 e 

300 milímetros ao ano”, explicou o professor Marcos Paulo Dhein Griebeler, que 
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participou do intercâmbio. Ele acrescentou que o objetivo maior foi fomentar a 

internacionalização dos acadêmicos, mesmo que em curto espaço de tempo, e reforçar 

parcerias institucionais com base no que é sugerido pela Comissão de Aperfeiçoamento do 

Ensino Superior – Capes. 

 

 

 

A viagem dos acadêmicos à Argentina repetiu experiência promovida pelo 

Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat, em outubro de 2017, quando 

acadêmicos e professores do programa também estiveram em San Rafael para uma 

temporada de estudos e visitas técnicas. 

 

2 PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

2.1 Ensino de Pós-Graduação  

2.1.1 Lato Sensu 

No ano de 2018 a Faccat executou os Cursos de Especialização, conforme Quadro 

2. 

Ordem Nome do Curso 
Nº de 

Inscritos 

Trancamentos/ 

Cancelamentos

/ Transferidos 

Convênio Local de Realização 

1 Especialização em Gestão de Cooperativas 50 2 OCB/MT Cuiabá 

2 Especialização em Gestão de Cooperativas 46 1 OCB/MT Colíder 

3 Especialização em Gestão de Cooperativas 30 - OCB/RS Taquara 
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2.1.1.1 Vivências em Cooperativismo 

 

4ª edição Cuiabá/MT 

 

 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) receberam uma turma de 39 alunos 

de pós-graduação em Gestão de Cooperativas, do Sistema Organização das Cooperativas 

Brasileiras de Mato Grosso (OCB/MT), que esteve realizando visita técnica pela região, de 

05 a 08 de agosto. O curso de pós-graduação do Sistema OCB/MT conta com o apoio da 

Faccat, que foi a responsável pela implantação do Programa de Pós-Graduação naquele 

Estado. A integração, denominada Vivências da Especialização em Gestão de Cooperativas 

- 4ª edição Cuiabá/MT, tem por meta proporcionar aos alunos o conhecimento e as 

experiências do mundo cooperativo do Rio Grande do Sul. Além da Faccat, os pós-

graduandos visitaram, no decorrer da semana, cooperativas pelo Estado, como a sede da 

Unimed em Taquara; o Centro Administrativo do Sicredi, em Porto Alegre; o Sicredi e a 

Cooperativa Languiru (Coolan), em Teutônia, entre outros. 
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Edição Grajaú/MA 

 

Os 33 alunos da turma do curso de pós-graduação em Gestão de Cooperativas 

edição Grajaú, foram conferir in loco, exemplos de governança e gestão das cooperativas, 

por meio do módulo ‘Visita Técnica – Vivências em Cooperativismo.  Foi uma semana de 

imersão à cultura cooperativista de Brasília, que ocorreu de 06 a 11 de agosto.  

Os pós-graduandos visitaram, no decorrer da semana o Sistema OCB; o Banco 

Central; o Congresso Nacional; o BANCOOB; o SICOOB Confederação; a Cooperativa 

Singular: SICOOB Executivo. 

A Faccat esteve representada pela assistente da Vice-direção de Pesquisa e Pós-

Graduação, Gislaine dos Santos. 

 

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. 
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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 

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 

 

 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 

 

 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 
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 Marcos Paulo Dhein Griebeler 

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

UNISC 

 

Discentes 

 

A sexta turma está com o processo de seleção em andamento.  

 

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 

- Turismo e Desenvolvimento Regional 

 



34 

 

2.1.2.3 Palestra e Eventos 

 

a) Aula Inaugural do Mestrado 

No dia 09 de março, no Auditório 3 da FACCAT, completamente lotado, 

aconteceu a Aula Inaugural da Turma 2018. Para abrilhantar a ocasião, o Mestrado 

promoveu a palestra a cargo do Prof. Dr. Zander Navarro, que falou sobre "Os 

Comportamentos Sociais dos Brasileiros". Sua palestra esteve baseada no livro recém-

lançado, do qual o Prof. Zander foi um dos organizadores, intitulado "Brasil, Brasileiros. 

Por Que Somos Assim?" Na mesma ocasião, a Profª. Drª. Sonia Guimarães, professora 

titular do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS atuou como Debatedora. 

No encerramento da Aula Inaugural, foi lançado o Vol. II do livro "Desenvolvimento 

Regional em Perspectiva", contendo trabalhos dos Mestres da Turma 2014. 

 

 

b) 2º Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional: desafios para o século XXI 

O evento iniciou com a fala do professor doutor Ladislau Dowbor (PUC/SP), que 

salientou “Estamos vivendo numa época com imensos avanços tecnológicos, prevalecendo 

interesses de uma minoria, onde cada um arranca o que pode. Os problemas ambientais 

estão piorando e o desequilíbrio social vem aumentando. Estamos a caminho de uma 

catástrofe, vivendo um drama planetário”. A fala ocorreu durante a conferência de abertura 

do 2º Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional, realizado, nos dias 4 e 5 de 

outubro, no Centro de Eventos da Faccat. A organização do evento foi do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da instituição (PPGDR).  

Participaram docentes e alunos de várias universidades e faculdades, incluindo a 

representação da casa, os quais assistiram a uma programação de palestras e mesas-

redondas. Também houve a apresentação de cerca de 70 relatos de pesquisa de nível de 
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mestrado e doutorado. Entre as instituições representadas, além da Faccat, estiveram Ufrgs, 

Unisinos, Feevale, Uergs, Unisc, Unipampa, Unijuí, UCS e Unilasalle, todas do Rio Grande 

do Sul, além das que vieram de outros estados, como a Unochapecó (SC), UFFRJ (RJ), 

Ucam (RJ) e UEMS (MS), entre outras. A abertura oficial contou com a presença do 

presidente do conselho deliberativo da Fundação Educacional Encosta Inferior do 

Nordeste (Feein), Nicolau Rodrigues da Silveira; do vice-diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação, Roberto Tadeu Ramos Morais, e do coordenador do Mestrado da Faccat, 

Mario Riedl. 

 

Abordando a temática “Desafios e perspectivas do desenvolvimento regional”, o 

economista Ladislau Dowbor fez vários alertas sobre a questão ambiental, principalmente 

em consequência do aquecimento global, e também ressalvas à atuação do sistema 

financeiro, principalmente por aquilo que denomina de “capital improdutivo”, tema de um 

de seus livros. Durante o seminário, houve o lançamento da obra “Modernidade sem 

fronteiras: desenvolvimento e desigualdades entrelaçadas”, de Airton Adelar Mueller e 

Fabrício Antônio Antunes Soares. As mesas-redondas, que tiveram como mediadores os 

professores Mario Riedl, Dilani Silveira Bassan, Daniel Gevehr e Carlos Águedo Paiva, 

todos do Mestrado da Faccat, trataram dos seguintes temas: “Mobilidades do espaço 

contemporâneo”, “O futuro da economia em debate” e “Indicadores sociais, 

desenvolvimento e inovação tecnológica”. Entre os participantes, estiveram autoridades de 

renome nacional em suas respectivas áreas de atuação, como os doutores Vania Herédia 

(UCS), Marcelino de Souza (Ufrgs), Ivaldo Gehlen (Ufrgs), Anelise Graciele Rambo 

(Ufrgs), Paulo de Martino Jannuzzi (Ence-IBGE) e Sérgio Luis Allebrandt (Unijuí). A 

palestra de encerramento, sobre “Redes, atores e governança: o patrimônio cultural na 

perspectiva do desenvolvimento”, foi ministrada pela doutora Cristina Seibert Schneider, 

da Ufrgs e Unisinos. 
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c) 6º edição do Café da manhã  

O curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) realizou mais uma edição do seu tradicional Café da Manhã, dia 20 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 
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acadêmicas. Os futuros candidatos tiveram a oportunidade de dialogar com o corpo 

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

 

d) Mestrado realiza intercâmbio para Espanha 

 

A turma de 2018 do Mestrado em Desenvolvimento Regional da FACCAT realizou 

intercâmbio acadêmico na Espanha. A instituição universitária visitada foi a Universidade 

Católica de Múrcia (UCAM), com a qual a FACCAT mantém convênio de colaboração. O 

grupo de alunos e professores passou 3 dias em Madrid e Toledo, e posteriormente 

permaneceu por uma semana na UCAM, localizada na cidade de Múrcia. O grupo teve a 

oportunidade de visitar grandes empresas da região, tanto na área industrial como agrícola, 

além de participar de palestras e seminários sobre as políticas de desenvolvimento da 

Espanha e da Província de Múrcia. Como resultado da visita da FACCAT à UCAM ficou 

acertada a vinda de professores espanhóis em 2019 a fim de aprofundar e intensificar os 

laços de colaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos. O Mestrado 

em Desenvolvimento Regional da FACCAT tem como política promover viagens 

internacionais, proporcionando experiências inesquecíveis para seus alunos. Em 2016 a 

visita foi à Portugal; já em 2017 foi a vez da Argentina, seguida agora da visita à Espanha. 
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e) Formatura e lançamento de livro 

 

 

 

A solenidade de conclusão da terceira turma do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) foi realizada no dia 30 de 

novembro, à noite, no campus. O evento contou com a participação do presidente da 

Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste (FEEIN), mantenedora da Faccat, 

Nicolau Rodrigues da Silveira; do diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, do vice-diretor 

de Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Morais; e do coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional, Mario Riedl. Receberam os diplomas de 

conclusão os seguintes alunos: Alexandre Aloys Matte Júnior, Franciele Berti, Gisele da 

Silva, Jéferson Corá Lorenzão, Maria Regina de Pellegrin, Mário André Leal dos Santos, 

Sabrina de Farias Borba Kiszner e Vanuza Alves Mittanck. Na oportunidade foi lançada a 

3ª edição do livro, Desenvolvimento Regional em Perspectiva, o qual é o resultado das 

dissertações da turma concluinte. 

 

2.1.2.4 Bancas 

 

Dissertações de Mestrado 

 

No decorrer do ano de 2018, ocorrem as defesas das dissertações do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. A seguir os trabalhos apresentados no decorrer do ano. 
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Gestão plena em saúde pública municipal: A descentralização dos serviços em 

saúde pública no município de Sapucaia do Sul - RS 

Aluno: Wilson Medeiros Rodrigues 

Orientador: Roberto Tadeu Ramos Morais  

Data da defesa: 20/12/2018 

 
Uma análise sobre o perfil dos vereadores (1989 a 2016) e as políticas públicas 

municipais (2006 a 2016) de Imbé - RS 

Aluno: Karla Janaina Teixeira 

Orientador: Marcos Paulo Dhein Griebeler  

Data da defesa: 25/09/2018 

 
A utilização dos resíduos das indústrias na economia criativa: um estudo de caso no 

Vale do Paranhana, RS 

Aluno: Mário André Leal dos Santos 

Orientador: Carlos Fernando Jung 

Data da defesa: 15/05/2018 

 
De donas de casa submissas a operárias da fábrica: mulheres em busca de trabalho 

nas fábricas do setor coureiro-calçadista de Parobé (RS, Brasil) 

Aluna: Vanuza Alves Mittanck 

Orientador: Daniel Luciano Gevehr 

Data da defesa: 27/06/2018 

 
Responsabilidade social universitária sob a perspectiva da avaliação institucional: 

uma análise à luz da gestão integral e transversal em instituições comunitárias de 

educação superior 

Aluna: Sabrina de Farias Borba Kiszner 

Orientador: Mario Riedl 

Data de defesa: 22/05/2018 
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A inovação organizacional e de marketing como aliada da competitividade e 

sobrevivência de micro e pequenas empresas do município de Capão da Canoa/RS 

Aluna: Gisele da Silva Guimarães 

Orientador: Marcos Paulo Dhein Griebeler 

Data de defesa: 05/04/2018 

 
Tudo parece impossível até que seja feito: educação para as relações étnico-raciais 

como perspectiva de desenvolvimento regional 

Aluno: Darlã de Alves 

Orientador: Daniel Luciano Gevehr 

Data de defesa: 06/04/2018 

 
Os Desafios da diversificação na estrutura produtiva como estratégia de 

Desenvolvimento Regional: um estudo sobre a cadeia produtiva do leite no Vale do 

Paranhana/RS 

Aluno: Alexandre Aloys Matte Júnior 

Orientador: Roberto Tadeu Ramos Morais 

Data de defesa: 10/04/2018 

 
As Políticas Públicas de crédito e financiamento rural e os efeitos sobre a 

permanência da agricultura familiar: a percepção dos agricultores familiares de 

Santo Antônio da Patrulha - RS 

Aluno: Alberto Machado de Medeiros 

Orientador: Jorge Luiz Amaral de Moraes 

Data de defesa: 12/04/2018 

 
Luxo e Sofisticação nas Vitrines da Borges:  turismo e gentrificação comercial no 

espaço urbano de Gramado (RS) 

Aluna: Franciele Berti 

Orientador: Daniel Luciano Gevehr 

Data de defesa: 13/04/2018 

 
Avaliação das Políticas Sociais do Município de Taquara/RS 

Aluna: Maria Regina de Pellegrin 

Orientador: Mario Riedl 

Data de defesa: 23/03/2018 

 
Educação e Desenvolvimento Regional: Um Estudo sobre a Formação de 

Professores na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) 

Aluna: Shirlei Alexandra Fetter 

Orientador: Daniel Luciano Gevehr 

Data de defesa:  20/03/2018 
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2.2 Pesquisa 

 

2.2.1 Projetos de Pesquisa (Com recursos da Instituição) 

 

Ordem Título do projeto Linha de pesquisa Coordenador do projeto 

1 

A Neuroeducação como 

Ferramenta para o 

Protagonismo do Professor 

no Desenvolvimento 

Cognitivo e Emocional de 

Crianças 

Educação e Formação 

de Professores 
Prof.ª Dr. ª Carmen Marilei Gomes 

2 

Infusão Domiciliar para 

Doenças Lisossômicas no 

Brasil 

Saúde e suas Interfaces 

com o Ambiente e a 

Comunidade 

Dra. Ana Paula Vanz 

3 

Acessibilidade, Saúde e 

Qualidade de Vida: 

Percepção de Pessoas com 

Deficiência Residentes na 

Cidade de Taquara – RS 

Saúde e suas 

Interfaces com o 

Ambiente e a 

Comunidade 

Me. Maureen Koch Senger 

 

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 

Modelos de gestão em 

cooperativas do ramo 

agropecuário: Estudo 

comparativo Mato Grosso/Rio 

Grande do Sul. 

Prof. Dr. Roberto Tadeu 

Ramos Morais 

Gabriel Schmitt 

Morais 
FAPERGS 2018-2019 

2 

Avaliação-piloto do 

impacto antrópico e poluição 

dos recursos hídricos da região 

da sub-bacia hidrográfica do rio 

Paranhana. 

Prof. Dr. Delmar Bizani 
Amanda Francesca 

Penz 
FAPERGS 2018-2019 

3 

A neuroeducação como 

ferramenta para o protagonismo 

do professor no 

desenvolvimento cognitivo e 

emocional de crianças. 

Prof.ª Dr.ª Cármen 

Marilei Gomes 

Daniele dos Santos 

Guidotti Pereira 
FAPERGS 2018-2019 

4 

Ciclo de formação: O resgate 

das brincadeiras antigas nas 

escolas municipais de 

Taquara/RS. 

Prof.ª Dr.ª Maria de 

Fátima Reszka 

Franciele Lay 

Martins 
FAPERGS 2018-2019 

 


