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PALESTRAS 

 

 

  

Palestras realizadas em: 

 

02/03 – Aula Magna do Curso de Letras : O professor e a educação inclusiva: um novo 

paradigma educacional 

Palestrante: Profª Dr. Marilene Cardoso 

08/06 – Aula Inaugural do Curso de Pós-Graduação em Revisão e Avaliação de textos: O 

Novo Acordo – um futuro preocupante 

Palestrante: Prof. Dr. Cláudio Moreno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTENSÃO 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO 

 

Ao longo do ano, foram realizadas atividades de extensão com o propósito de 

auxiliar no ensino-aprendizagem dos acadêmicos do curso de letras bem como articular o 

curso com a comunidade, de acordo com os valores e a missão da IES. 

 

 

 

 
AULA MAGNA - LICENCIATURAS 

Aula Inaugural do Curso de Letras 

O professor e a educação inclusiva: um novo paradigma educacional 

No sábado, dia 2 de março de 2013, foi realizada a aula inaugural dos cursos de 

Letras, História, Matemática e Pedagogia. Iniciando as atividades, os coordenadores de 

cada curso fizeram sua saudação aos alunos e, para homenageá-los, o acadêmico do Curso 

de Letras, Agostinho Scherer, fez uma breve apresentação musical. 

Dando seguimento, a Profª Dr. Marilene Cardoso, professora dos Cursos de 

Pedagogia e Pós-Graduação em Educação da Faccat , proferiu a palestra “O professor e a 

educação inclusiva: um novo paradigma educacional”, tema que contemplou um olhar mais 

abrangente sobre a educação do nosso século. 

Finalizando o encontro, os Coordenadores de Curso deram orientações gerais sobre 

a Instituição aos alunos que ingressaram na Faccat no último vestibular. 

 

 

                                                                  



AULA INAUGURAL ENFOCOU O NOVO ACORDO 
ORTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Aula Inaugural do Curso de  Pós-Graduação em Revisão e Avaliação de 

Textos 

O Novo Acordo – um futuro preocupante 
 

 No dia 8 de junho de 2013, ocorreu a aula inaugural da Pós-Graduação em Revisão 

de Textos, do Curso de Letras. A coordenadora do Curso de Letras, Liane Filomena Müller, 

fez a sua saudação aos alunos e, o CTG da cidade de Taquara deu a sua parcela de 

contribuição com uma linda apresentação.  

 Na continuidade, o Prof. Dr. Cláudio Moreno, Professor Doutor da UFRGS, 

ensaísta e colunista da Zero Hora, proferiu a palestra: “O Novo Acordo Ortográfico – um 

futuro preocupante”, com o objetivo de analisar a problemática evidenciada pelo Novo 

Acordo Ortográfico.  

 Ao término da palestra, os alunos da Pós-Graduação tiveram a oportunidade de 

sanar suas dúvidas a respeito do curso, através da orientação da Coordenadora do Curso de 

Letras. 



           

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

LANÇAMENTO DO PROJETO LER... 2013 NA FACCAT 
 

 

 

A primeira oficina de 2013 do Projeto Ler, promovido pelo Grupo Sinos em 

parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e Universidade Feevale, 

ocorreu na quinta-feira, dia 9 de maio, no auditório do campus da Faccat. O encontro reuniu 

professores de escolas da região, que receberam o primeiro fascículo do ano, enfocando o 

tema “Ler... 10 anos de inspiração”.  

A abertura do projeto, coordenado na Faccat pela professora Liane Filomena 

Müller, contou com a presença de quatro escritores que colaboraram com textos para este 



primeiro fascículo: Ilaine Kunz, Cristiano Rosa, Henrique Schneider e Luciane M. Wagner 

Raupp.  

 

 

Como atividade lúdica foi montada uma centopeia em cujas patinhas foram 

registrados depoimentos dos participantes sobre a importância do Ler...  

 

 

O evento prosseguiu com atividades que foram organizadas pelo grupo do Pibid- 

Letras, envolvendo os Classificados Poéticos, de Roseana Murray. Também, para 

comemorar os 10 anos do Projeto Ler..., foi servido uma torta para os participantes no Porto  

da  Faccat, com sorteio de camisetas através do estimável Diretor Geral, prof. Delmar  

Henrique Backes.  

 



 

 

 

      
 
 
 

II SEMINÁRIO DE LÍNGUA E LITERATURA – 10 ANOS DO 
PROJETO LER...  

 
No segundo semestre de 2013, ocorreram várias ações que movimentaram os 

participantes do Projeto Ler..., no ano em que comemoramos uma década de existência do 

Projeto. No mês de agosto, foi lançado o segundo fascículo do Projeto, intitulado “Poemas 

e narrativas: vozes sul-rio-grandenses”, cujas oficinas foram realizadas nos dias 15 de 

agosto na Faccat, com a participação, como oficineiras, das professoras Liane Filomena 

Müller, Daiana Campani de Castilhos, Juliana Strecker, Vera Lúcia Winter, Luciane Maria 

Wagner Raupp e dos alunos do Pibid de Letras. 

Para o lançamento do terceiro fascículo, foi organizado o II Seminário de Língua e 

Literatura da Faccat, em justa homenagem aos 10 anos do Projeto Ler... . Esse Seminário 

ocorreu nos dias 03 e 04 de outubro, e a sua abertura contou com a palestra do Prof. Sérgius 

Gonzaga. 



 

 

 Na programação, houve ainda comunicações, relatos de experiências, oficinas, além 

da Oficina de poesia e criatividade do escritor Mário Pirata.  

 

 

 Todas essas ações, além da comemoração dos 10 anos do Projeto Ler..., vão ao 

encontro dos objetivos do referido projeto: a promoção da leitura literária, a formação de 

leitores e a capacitação dos professores como mediadores de leitura. Desse modo, o curso 

de Letras, seguindo a vocação comunitária da Faccat, insere-se no contexto educacional da 

área de abrangência da IES, visando à formação continuada dos docentes e à promoção da 

qualidade do ensino na região.  



 No dia 3 de outubro de 2013, aconteceu o lançamento do livro “10 anos do Projeto 

Ler: propostas metodológicas para o ensino fundamental”, que reúne propostas pedagógicas 

oferecidas aos professores que participam do Projeto Ler. O livro é de autoria de Liane 

Filomena Müller, Daiana Campani de Castilhos, Juliana Strecker, Vera Lúcia Winter, 

Luciane Maria Wagner Raupp e Janaína Lemos Becker e tem um cunho metodológico, 

condensando abordagens de textos que marcaram a caminhada ao longo dos 10  anos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

OFICINAS: JORNAL NA SALA DE AULA 

Ministrante(s): professores da FACCAT 

Público-alvo: professores participantes do projeto Jornal na sala de aula 

Datas: 18/04, 18/06, 22/08, 29/10 de 2013 

 

                                                                                                          Participantes do Jornal na Sala de aula 

 

 

 

VIAGEM DE ESTUDOS: PORTUGAL 

Público-alvo: Acadêmicos do curso de Letras e de Pós-Graduação em Letras. 

Período: 14 a 22 de outubro de 2013 

Voos - 14/10 - Porto Alegre - Lisboa Direto às 20h20min 

22/10 - Lisboa - Porto Alegre - chagada em Poa às 18h05min 

Investimento: Total: R$ 5.591,00  

1) Pagamento da PASSAGEM AÉREA: COM CARTÃO DE CRÉDITO 

Entrada de R$596,00 (maio) mais 4 parcelas de R$464,00 (junho, julho, agosto, setembro). 



A entrada foi dada no dia do fechamento da proposta. 

 

 2) As demais despesas HOTEL, TRASLADOS E PASSEIOS foram pagos mensalmente 

pelo site da Faccat (R$1.400,00) ou em 10 vezes pelo cartão de crédito ou cheque. 

 

O valor (itens 1 e 2)  incluiu: Passagem aérea; hotel com café da manhã; traslados 

aeroporto/hotel, hotel/aeroporto; passeios às principais cidades turísticas de Portugal, 

conforme o valor recolhido cobriu.  

 

Promoção:  
Curso de Letras    

 

O curso de Letras da FACCAT realizou, de 14 a 22 de outubro, uma viagem de 

estudos a Portugal. Ela teve como objetivo visitar cidades e pontos significativos que se 

relacionam diretamente ao estudo da língua e da literatura. 

A viagem iniciou em Lisboa onde conhecemos o Oceanário; diversas praças que 

representam momentos históricos portugueses; o pitoresco bairro do Chiado, conhecido 

pelas inúmeras livrarias e cafés que reúnem intelectuais; o antigo bairro mouro de Alfama; 

o Mosteiro dos Jerônimos; o Castelo de São Jorge; a Torre de Belém e o imponente Padrão 

dos Descobrimentos. Também fizemos um passeio de elétrico e comemos o famoso pastel 

de Belém. 

Visitamos Óbidos, cidade histórica cercada por muralhas, e Alcobaça, cidade que 

abriga o Mosteiro de Santa Maria com a maior igreja de Portugal,  fundado em 1156. Em 

Coimbra, o grupo conheceu a famosa Universidade de Coimbra, com sua antiguíssima 

biblioteca. Não faltou uma visita  ao Santuário de Fátima.  

Em Porto, conhecemos a famosa Livraria Lello e Irmão e fizemos um passeio de barco pelo 

rio Douro, em cuja margem fica a famosa e antiga Ribeira, onde se come a típica comida 

portuense;  a viagem de Porto a Lisboa foi feita de trem, transporte pouco usual para nós, 

mas comum para os europeus. 

Para finalizar conhecemos Sintra, pequena cidade serrana na qual se ambientam 

alguns livros do famoso escritor português Eça de Queiroz. Visitamos o imponente Palácio 

da Pena e a interessante Quinta da Regaleira. Conhecemos também Cascais e Estoril, 

cidades marítimas que nos fizeram entender por que o mar português é presença constante 

na literatura. 

Além de alunos do Curso de Letras, participaram também professores da Faccat, ex-

alunos e convidados. 

 



 

 

 

XII CONCURSO LITERÁRIO FACCAT – JORNAL 

PANORAMA CONTOS, CRÔNICAS E POEMAS 2013 

TEMA: MEDO 

 

Congresso internacional do medo 

 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

 

Carlos Drummond de Andrade 



 

 

 

Não existe nada em que o ser humano coloque mais a sua alma do que no medo. 

O medo está presente em todos os outros sentimentos e sensações. 

Falamos do medo como essência, não como sobrenatural: o medo que determina 

ações, traça rumos, inspira a alma, desvirtua a virtude... É fácil, portanto, imaginar a alma 

como um espectro de emoções no qual, em cada uma delas, o medo está ligado em menor 

ou maior grau. 

Pois bem: o Concurso Literário Faccat / Jornal Panorama propõe como mote para a 

produção literária os medos que enfrentamos em diversas situações e momentos cotidianos. 

Não vale, portanto, somente apelar para monstros, vampiros... mas sim para os nossos 

fantasmas interiores. Inspire-se e solte a imaginação e o verbo! 

 

 

 Promoção: Curso de Letras/FACCAT e Jornal Panorama. 

 

 
                                                                        Comissão julgadora do Concurso Literário 

 



 

 
                                                                                        Vencedores do Concurso Literário 

 

 

 

 

    

 

 

LABORATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Objetivo: o Laboratório visa atingir ao nivelamento de conteúdos ministrados, 

principalmente, na disciplina de Português I, para que os alunos possam acompanhar, de 

forma uniforme, as atividades previstas. 

Público-alvo: acadêmicos da disciplina de Português I  e demais acadêmicos da Faccat 

Local: Campus da Faccat 

Investimento: Gratuito 

 

No dia 20 de março, iniciaram-se as atividades no Laboratório de Língua 

Portuguesa, ministradas pela professora Juliana Strecker, na sala C 101. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Março:  20/03  (4ª feira)  - Interpretação textual; acentuação 

              27/03   (4ª feira) - Interpretação textual; resumo e resenha 

 



Abril:    10/04  (4ª feira)  Interpretação textual; recursos de coesão  textual  

               24/04  (4ª feira)  Interpretação textual; dificuldades ortográficas 

               25/04  (5ª feira)  Interpretação textual; dificuldades ortográficas 

 

Maio:     15/05  (4ª feira)  Interpretação textual; notícia de divulgação científica 

               29/05  (4ª feira)  Interpretação textual; artigo de divulgação científica 

            

Junho:   12/06  (4ª feira) Interpretação textual; pontuação 

              19/06  (4ª feira)  Interpretação textual; revisão de textos de divulgação científica 

              20/06  (5ª feira) Interpretação textual; revisão de textos de divulgação científica 

  

Julho:    03/07  (4ª feira) Interpretação textual ; revisão geral 

              04/07  (5ª feira) Interpretação textual; revisão geral 

 

 

 

 

 

REVISTA UNIVERSO ACADÊMICO 

 

Desde o ano de 2008, tomando como base sua vocação institucional e seus 

compromissos sociais, as Faculdades Integradas de Taquara - Faccat definiram como uma 

de suas ações na divulgação dos conhecimentos produzidos a publicação da 

revista Universo Acadêmico. Trata-se da reunião, sob forma de artigos, dos melhores 

Trabalhos de Conclusão de cada curso, de acordo com a escolha feita pelos respectivos 

colegiados. Por meio dessa iniciativa, a Faccat torna públicos os resultados das pesquisas 

realizadas nas áreas de conhecimento abarcadas pelos seus cursos de graduação. Assim, 

reconhece formalmente o empenho e a competência dos acadêmicos que se destacaram e de 

seus professores orientadores. Além disso, essa publicação tem também a intenção de 

incentivar outros alunos a dedicarem-se ao mundo da pesquisa científica. 

Com essa publicação, sob a coordenação editorial das professoras Liane Filomena 

Muller e Luciane Maria Wagner Raupp, a Faccat reafirma seu compromisso com a 

excelência no ensino, com vistas ao desenvolvimento da cidadania e à inserção social. Por 

isso, procura, entre muitas outras ações, estimular a produção científica, vinculada ao 

objetivo de excelência na formação de profissionais para a atuação no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a ampliação da produção do saber proporcionada por essas ações vem ao 

encontro do o objetivo da Instituição de servir à comunidade em que está inserida. 

Esta sexta edição da revista Universo Acadêmico conta com treze artigos de alunos 

representantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, 



Engenharia de Produção, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psicologia, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Sistemas de Informação. Tais artigos são o 

resultado dos melhores Trabalhos de Conclusão do ano de 2012 em nossa Instituição.  

Do curso de Letras, temos como representante a acadêmica Luciane Machado 

Amaral, com artigo orientado pela profª Luciane Raupp. 

 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DO PROJETO LER... 

 

 

 
 

No dia 11 de dezembro, ocorreu o encerramento do Projeto Ler..., reunindo cerca de 

1000 alunos das escolas dos municípios de abrangência da Faccat. Houve, na ocasião, 



apresentações culturais, conduzidas pela contadora de histórias Leia Cassol. Foram 

sorteados, entre alunos e professores, tablets, mp4 e livros. Além disso, houve distribuição 

de lanches, constituídos por pipoca, picolé e refrigerante. Os acadêmicos participantes do 

Pibid também colaboraram na organização de atividades como “cabelo maluco” e 

“maquiagem”, além de conduzir escolas e turmas aos seus respectivos lugares no Palco 

Aberto da Faccat. 

 

 

 
  

 

 

 



 

 
 
 
 

FORMATURA DA GRADUAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2013 

                 
 
No dia 14 de dezembro de 2013, realizou-se a formatura da Graduação do Curso de Letras.  

 

Formandos: 

 

Cíntia Gabriela da Silva 

 

Eliane Ramos Hofman 

 

Juliana Orsi Vargas 

 

Ligia Feller 

 

Maricélis Farias Martins 

 

Regina Mariza Martins Bosquetti 

 

Simone Andrea Homem 
 

 

 

 

Professora Paraninfa 

Luciane Maria Wagner Raupp 

 



Professoras Homenageadas 

Juliana Strecker 

Vera Lúcia Winter 

 

Funcionária Homenageada 

 


