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Anualmente, as Faculdades Integradas de Taquara, através da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação e do Comitê de Pesquisa, lançam Edital de Pesquisa para projetos de pesquisa no âmbito da 

FACCAT para, entre outros objetivos, produzir abordagens inovadoras no âmbito das ciências e da 

tecnologia e incentivar a formação de pesquisadores com a participação de alunos em projetos de 

pesquisa como forma de consolidar a formação acadêmica através da prática de pesquisa. Desta forma 

a FACCAT busca contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, tendo como objetivo a integração 

ensino, pesquisa e extensão, através da inserção de alunos da graduação e pós-graduação; da atuação no 

desenvolvimento local e regional e da aplicabilidade de seus resultados e ações nas prioridades de 

extensão das Faculdades.  

O Comitê de Pesquisa é o órgão de assessoramento da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa científica e tecnológica da 

FACCAT, estabelecendo prioridades na aplicação de recursos para estes fins, segundo consta no Art. 1º 

do Regulamento do Comitê de Pesquisa. Aprovada a criação e o Regulamento  em 14 de dezembro de 

2009, este Comitê vem a cada ano promovendo ações em busca do alcance dos objetivos ,da excelência 

e qualificação nos processos inerentes à pesquisa na instituição,  que, conforme previsto no 

Regulamento do Programa de Pesquisa Científica , CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS são:  

Art. 4º - A pesquisa tem os seguintes objetivos: 

I – Produzir abordagens inovadoras no âmbito das ciências e da metodologia; 

II – Incentivar o desenvolvimento e a consolidação da investigação no âmbito dos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

III – Articular a pesquisa com o ensino e a extensão; 
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IV – Estimular nos acadêmicos o espírito investigativo como forma de consolidar a educação 

científica; 

V – Incentivar a revisão crítica de questões teóricas e/ou práticas pertinentes ao objeto da 

análise; 

VI – Incentivar a formação de pesquisadores; 

VII – Subsidiar o desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu; 

VIII – Divulgar os resultados obtidos, compartilhando o conhecimento; 

IX – Procurar atender às necessidades e demandas da sociedade, fornecendo subsídios para a 

busca da transformação a partir da produção científica e tecnológica. 

§ 1º - Os tipos de pesquisa são caracterizados como pesquisa Básica, Aplicada ou 

Desenvolvimento 

Experimental. 

§ 2º - Os objetivos e resultados de cada pesquisa definem a abrangência de cada trabalho ou 

projeto.  

 

Segundo a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, emitida pelo conselho Nacional de 

Saúde, tem-se no item II – DOS TERMOS E DEFINIÇÕES,  II.12, a seguinte definição  - pesquisa – 

processo formal e sistemático que visa à produção , ao avanço do conhecimento e/ou à obtenção de 

respostas para problemas  mediante emprego do método científico. 

No ano de 2015, o desenvolvimento das pesquisas que foram contempladas a partir do Edital 

01/2014, deu-se conforme o previsto. A apresentação dos Relatórios Parciais e Finais e as respectivas 

avaliações para aprovação pelos integrantes de Comitê de Pesquisa. 
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Edital de Pesquisa 01/2014 

 

Edital de Pesquisa seleciona projetos 

 

 

O Comitê de Pesquisa, com o suporte da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa coordenou 

o processo inerente ao Edital de Pesquisa 01/2014. Lançado em janeiro de 2015, o Edital promoveu a 

seleção de projetos de pesquisa coordenados por professores pesquisadores da FACCAT. Os 

candidatos tiveram até o mês de março de 2015 para procederem com o envio de suas propostas, que 

foram avaliadas de forma criteriosa pelos integrantes do Comitê, em reunião ocorrida no dia 13 de abril 

de 2015. As avaliações de cada projeto foram direcionadas a Vice-Direção de Pós-Graduação e 

Pesquisa, sendo que em abril de 2015 os projetos contemplados foram divulgados. Os sete projetos 

encaminhados para participarem do Edital foram os seguintes: 

 

Intervenções Precoces em Sistemas Cognitivos e Emocionais em Crianças: Uma Abordagem 

Neuroeducacional 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenadora: Profª. Cármen Marilei Gomes 

 

 

Gamificação: a utilização de dinâmicas de jogos aplicados na gestão de varejos e indústrias do 

vale do paranhana 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Profª. Claralucia Prates Machado 

 

 

O Papel das Cooperativas Agroindustriais na Inserção da Agricultura Familiar nos Mercados 

Agroalimentares e na Dinâmica de Desenvolvimento Rural  

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Prof. Jorge Luiz Amaral de Moraes 
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Pesquisa intervenção para articulação da rede de atenção à usuários de drogas do vale do 

paranhana  

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenadora: Profª. Loiva Maria De Boni Santos 

 

 

Mapeamento da comunicação na microrregião paranhana a partir da criação do curso de 

comunicação social da faccat  

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Profª. Marley de Almeida Tavares Rodrigues 

 

 

Manchas de sangue seco em papel como amostra alternativa para o monitoramento terapêutico 

de fármacos anticonvulsivantes 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenador: Prof. Rafael Linden 

 

 

O egresso do curso de turismo da faccat-rs e suas contribuições para o mercado de trabalho 

Linha de pesquisa: Educação e saúde para a comunidade 

Coordenador: Profª. Teresa Cristina Gonçalves Pereira da Silveira. 

 

 

Projetos selecionados 

 

O Edital de Pesquisa 01/2014 contemplou dois projetos de pesquisa: 

 

 

■ Intervenções Precoces em Sistemas Cognitivos e Emocionais em Crianças: Uma 

Abordagem Neuroeducacional, coordenado pela Profª. Cármen Marilei Gomes. 

 

 

  

■ Mapeamento da comunicação na microrregião paranhana a partir da criação do 

curso de comunicação social da faccat, coordenado pela Profª. Marley de Almeida 

Tavares Rodrigues. 

 

http://www.faccat.br/vestibular/


 

Avaliação de Relatórios 

 

Os integrantes do Comitê de Pesquisa realizaram a avaliação dos relatórios finais das pesquisas 

selecionadas e realizadas conforme Edital 01/2013. Os relatórios finais foram aprovados. 

O Edital de Pesquisa 01/2013 contemplou dois projetos de pesquisa: 

 

■ Monitoramento ambiental e biológico da exposição ocupacional ao formaldeído e 

sua relação com biomarcadores de estresse oxidativo e genotoxicidade, coordenado 

pelo Prof. Rafael Linden.  

 

 

■ A qualidade de vida do trabalhador do turismo no Vale do Paranhana, coordenado 

pela Profª. Teresa Cristina Gonçalves Pereira da Silveira.  

 

 

 

No mês de dezembro de 2015 ocorreu a avaliação dos relatórios parciais das pesquisas em 

andamentos relativas ao Edital 01/2014. 

 

 

Apoio aos professores 

 

 

 O Comitê de Pesquisa procurou apoiar, dentro de suas possibilidades, os coordenadores dos 

projetos de pesquisa selecionados pelos Editais de Pesquisa 01/2014, através de orientações e auxílio 

em procedimentos correlatos à pesquisa.  
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Editais de Bolsa de Iniciação 

Científica 

 

 

Bolsas de Iniciação Científica acompanhadas pelo 

Comitê de Pesquisa 

 

 

 Editais para a seleção de bolsistas de Iniciação Científica foram acompanhados pelo Comitê de 

Pesquisa da FACCAT. Evidencia-se que este Comitê atua em diferentes frentes durante o processo: 

apoio à Legislação quanto à redação dos Editais; apoio e implementação da divulgação dos processos 

junto ao corpo docente e discente, confecção e coleta de assinaturas nos Termos de Compromisso e 

acompanhamento dos bolsistas.  
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Qualificação de procedimentos 

 

 

Envio de projetos on-line 

 

 

Com o apoio da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa e do Núcleo de Sistemas 

Administrativos, o envio de projetos para avaliação do Comitê de Pesquisa continuam a ser realizados 

on-line, através do sistema SAGA. 

 

 

Reuniões 

 

 No ano de 2015, o Comitê de Pesquisa reuniu-se para discutir assuntos pertinentes aos projetos 

de pesquisa em andamento e seleção conforme Edital 01/2014. 
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Edital 01/2015 

 

 

Lançamento do Edital 

 

 

O Edital de Pesquisa 01/2015 foi lançado em 30 de novembro de 2015 e selecionará projetos de 

pesquisa para serem realizados com o fomento da Faccat no período de 2016. As propostas serão 

recebidas até 1° de março de 2016. Após o encerramento do prazo, será realizada criteriosa avaliação 

por parte dos integrantes do Comitê, que irão se reunir em 14 de março de 2016 para articulação dos 

relatórios avaliativos. Os resultados serão divulgados em 28 de março de 2016, para início do trabalho 

em 1° de abril de 2016. Ainda no mês de abril de 2016 será lançado o Edital de Iniciação Científica e 

será feita a seleção de bolsistas. 
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Planejamento para 2016 

 

 

Reuniões, Editais e Acompanhamentos 

 

 

Durante o mês março de 2016 ocorrerá a realização de avaliação dos projetos enviados on-line, 

com a posterior contratação dos projetos, elaboração e divulgação de Editais de Bolsa de Iniciação 

Científica. Além disso, será realizado, de maneira personalizada, o apoio operacional para o bom 

andamento dos projetos. 

 

 

Cursos de Capacitação em pesquisa científica 

 

 

Contemplando sugestões desenvolvidas nas reuniões do Comitê de Pesquisa, o setor buscará 

articular a realização de cursos de capacitação para a formação de professores pesquisadores, que será 

aberto a todos os docentes interessados no aprimoramento na pesquisa científica. A atividade está em 

processo de elaboração.  
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Integrantes do Comitê de Pesquisa

 

 O Diretor-Geral das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT, no uso de suas atribuições 

regimentais, através da PORTARIA DG Nº 24/2011, designou como integrantes do Comitê de 

Pesquisa, com mandato de 02 (dois) anos, os seguintes professores: 

 

Profª. Dóris Rejane Fernandes, representante do Curso de História 

Suplente: Profª. Dalva Neraci Reinheimer 

 

Profª. Ana Paula Lazzaretti de Souza, representante do Curso de Psicologia 

Suplente: Profª. Silvia Dutra Pinheiro Coiro 

 

Profª. Luciane Maria Wagner Raupp, representante do Curso de Letras 

Suplente: Profª. Rafaela Janice Boeff de Vargas 

 

Prof. Carlos Fernando Jung, representante do Curso de Engenharia de Produção 

Suplente: Prof. Frederico Sporket 

 

Prof. Francisco Assis Moreira do Nascimento, representante do Curso de Sistemas de Informação 

Suplente: Profª. Querte Teresinha Conzi Mehlecke 

 

Profª. Aneli Paaz representante do Curso de Pedagogia 

Suplente: Profª. Berenice Gonçalves Hackmann 

 

Prof. Jorge Luiz Amaral de Moraes, representante do Curso de Turismo 

Suplente: Prof. Júlio Segismundo Collares Alvarez Pereira Lima 

 

Profª. Marley de Almeida Tavares Rodriguez, representante do Curso de Comunicação Social 

Suplente Prof. Augusto Rodrigues Parada 

 

Prof. Zenar Pedro Schein, representante do Curso de Matemática 

Suplente: Prof. Silvio Luiz Martins Britto 

 

Prof. Paulo Roberto Von Mengden, representante do Curso de Ciências Contábeis 

Suplente Prof. Sérgio Antonio Nikolay 

 

Prof. João Carlos Bugs, representante do Curso de Administração 

Suplente: Profª. Dilani Silveira Bassan 
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Profª. Claudia Capelari, representante do Curso de Enfermagem 

Suplente: Profª. Carmen Marilei Gomes 

 

Profª. Carmem Regina Teixeira de Quadros, representante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial 

Suplente: Prof. Sebasteão Zeno da Silva 

 

 

Presidência do Comitê de Pesquisa: Profa. Aneli Paaz 

Vice-Presidência: Profa. Dóris Rejane Fernandes 

 

 

 

Comitê de Pesquisa 

 

 

Contato: comitepesquisa@faccat.br 

Atendimentos na Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e Comitê de Pesquisa  

(1º piso do Prédio Administrativo) 

Atendimentos presenciais no ano de 2013: segundas, terças, quartas, quintas e sextas. 

 

 

Professora Aneli Paaz 

Coordenadora 

 

 

 

Psicóloga Juliana Carminatti 
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