
Universo Acadêmico, Taquara, v. 11, n. 1, jan./dez. 2018. |   5

Apresentação

A presente publicação, revista Universo Acadêmico, é editada pelas Facul-
dades Integradas de Taquara – Faccat, e alcança, neste ano de 2018, a sua décima 
primeira edição. Ela é fruto de uma parte importante das pesquisas realizadas na 
Instituição: o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso. Na Faccat, esse 
processo é acompanhado por dois professores: um orientador e um coordenador. 
Além desse assessoramento, os acadêmicos também contam com um importante 
momento de qualificação de suas produções científicas, que é a realização das cha-
madas pré-bancas. Nessa etapa, são apresentados os resultados parciais das pesqui-
sas e também os relatórios, artigos, monografias ou projetos já escritos até aquele 
momento. Essa produção é avaliada por dois outros professores ou profissionais da 
área, além do orientador, a fim de que sejam feitos os ajustes necessários para apri-
morar o trabalho.

Tais estratégias de qualificação obtêm o êxito que pode ser constatado pelos 
artigos que compõem esta publicação, uma vez que os trabalhos aqui publicados 
foram indicados pelos colegiados dos respectivos cursos de graduação, eleitos como 
os melhores do ano de 2017. Reuni-los, portanto, nesta revista espelha não só a 
qualidade de cada curso, mas a diversidade temática das pesquisas realizadas na 
IES. Dessa maneira, os artigos aqui publicados reiteram o princípio que a originou: 
destacar a multiplicidade das pesquisas e dos conhecimentos gerados por meio dos 
trabalhos de conclusão de curso da Instituição.

Por meio desta publicação, a Faccat busca reconhecer, pública e formalmente, 
o empenho e a competência dos acadêmicos-destaque e de seus respectivos orien-
tadores. Além disso, é também objetivo da revista incentivar que outros acadêmicos 
dediquem-se, de igual forma, às pesquisas científicas, buscando a excelência. Dessa 
forma, a Universo Acadêmico configura-se como uma das ações da IES na divulgação 
dos conhecimentos produzidos pelos acadêmicos, fazendo jus à vocação institucio-
nal comunitária e aos seus compromissos sociais.

Com esta publicação, a Faccat também reafirma seu compromisso com a 
qualidade no ensino, com vistas ao desenvolvimento da cidadania e à inserção so-
cial, voltados especialmente às especificidades de sua região de abrangência. Por 
isso, procura, entre muitas outras ações, estimular a produção científica, buscando 
o aperfeiçoamento contínuo e a qualidade de ensino 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 objetivo da Instituição de 



servir à comunidade em que está inserida.
Esta edição da revista Universo Acadêmico apresenta quinze artigos de alunos 

representantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, 
Enfermagem, Engenharia de Produção, Gestão Comercial, História, Letras, Matemá-
tica, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, 
Turismo e Sistemas de Informação. Tais artigos são o resultado dos melhores Traba-
lhos de Conclusão do ano de 2017 em nossa Instituição. 

Do curso de Relações Públicas, temos como representante a acadêmica Ve-
rônica da Silva, com seu artigo A contribuição das relações públicas na gestão da 
hospitalidade: um estudo sobre o Hotel Serra Azul em Gramado (RS), orientado pela 
professora Andréia Silveira Athaydes. Trata-se dos resultados de uma pesquisa pre-
dominantemente qualitativa, de nível exploratório, cujos delineamentos foram o es-
tudo de caso, a pesquisa bibliográfica e a análise documental, que buscou analisar o 
papel das relações públicas na consolidação da hospitalidade.

Juliano Mapelli, orientado pelo professor Roberto Tadeu Ramos Morais, é o 
representante do curso de Tecnólogo em Gestão Comercial, com o artigo intitulado 
A importância do marketing de relacionamento entre a entidade sindical e seus as-
sociados: estudo de caso no Sindicato da Indústria de Calçados, componentes para 
calçados de Três Coroas. Nele, o acadêmico analisa o relacionamento entre o Sin-
dicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas e seus 
associados. 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino da Ma-
temática: uma revisão da metodologia e da prática docente em sala de aula é o 
artigo apresentado pelo acadêmico Dionata Gustavo Schöenardie, do curso de Ma-
temática, orientado pela professora Luciele Martins Gonçalves Descovi. O artigo é a 
síntese da monografia que teve como objetivo identificar e analisar as perspectivas 
dos docentes quanto à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no 
ensino da disciplina de Matemática.

O curso de Turismo é representado, nesta publicação, pela acadêmica Cláu-
dia Matiello, que teve a orientação de Jamile Cezar de Morais. O artigo, intitulado 
Acessibilidade na hotelaria porto-alegrense (RS), procurou averiguar de que forma 
empreendimentos hoteleiros compreendem a importância da acessibilidade no pro-
cesso de hospitalidade. 

Adriana Ritter, com seu artigo Análise, reconhecimento, mensuração e divul-
gação de Passivos Contingentes em uma empresa do ramo da construção civil no Vale 
do Sinos – RS, orientada pelo professor Paulo Eduardo Rosseli Wunsch, representa o 
curso de Ciências Contábeis. Apresentam-se os resultados de uma pesquisa que teve 
como objetivo geral finalidade averiguar se o Pronunciamento Técnico – CPC 25 está 
sendo aplicado pela empresa de forma correta e, ao mesmo tempo, analisar, reco-
nhecer, mensurar e divulgar possíveis Passivos Contingentes ocultos.

Do curso de Sistemas de Informação, temos o artigo Aplicação Web para cria-
ção e planejamento de passeios turísticos, assinado pelo acadêmico Renato Augusto 
de Moraes Becker e orientado pelo professor Marcelo Azambuja. Nele, o autor apre-
senta os resultados do desenvolvimento de um software denominado Estradando, 



que tem o objetivo de disponibilizar recursos para o planejamento de passeios tu-
rísticos. 

O curso de Engenharia de Produção é representado pela acadêmica Franciele 
Wilborn, que foi orientada pelo professor Paulo Roberto de Aguiar Von Mengden. 
Com o título Avaliação do estágio tecnológico e socioeconômico da agricultura fa-
miliar em Riozinho (RS), realiza, como indica o título, uma pesquisa quantitativa e 
qualitativa cujo objetivo foi o de investigar o estágio tecnológico dos agricultores 
familiares do município de Riozinho, RS, comparando-o com a renda gerada pela 
atividade, referenciado ao primeiro semestre de 2017.

Avante, brasileiros, de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos: a 
Brigada Militar e o Movimento da Legalidade é o artigo de Vitória Nicolini Nunes, aca-
dêmica do curso de História, orientada pela professora Andrea Helena Petry Rahmeier. 
Esse artigo analisa o Movimento da Legalidade e as razões que levaram a Brigada 
Militar, um órgão repressivo, a adotar uma posição de resistência e se voltar contra 
as Forças Armadas, a quem, teoricamente, estavam subordinadas. 

Barbara Meurer Weschenfelder, orientada pelo professor Augusto Rodrigues 
Parada, é a representante do curso de Publicidade e Propaganda nesta publicação. 
Seu artigo, intitulado Axe: o uso da sexualidade para a afirmação de gênero na co-
municação de marcas, tem como identificar como as campanhas Dark temptation: 
homem de chocolate e Find your magic, da marca Axe, utilizaram da sexualidade na 
linguagem publicitária para afirmação de gênero na comunicação da sua marca.

Anderson Rodrigues Bragamonte, do curso de Sistemas para Internet, apre-
senta o artigo Doe mais: aplicação Web para gerenciamento de doações, que foi 
orientado pela professora Márcia Regina Diehl . Como indica o título, a partir da aná-
lise de aplicativos já existentes, o acadêmico-autor observou a necessidade de uma 
aplicação simples e intuitiva para doação e gerenciamento de doações. Assim, no 
artigo, apresenta o desenvolvimento de finalidade uma aplicação Web denominada 
Doe mais. 

O curso de Administração é representado pela acadêmica Bárbara Wazilewski 
Henkel, com o artigo intitulado Endomarketing e sua influência no comprometimento 
organizacional: um estudo de caso sobre a percepção dos colaboradores da Unimed 
Encosta da Serra, orientado pelo professor Daniel Facchini. Nele, tem-se como ob-
jetivo identificar a percepção dos colaboradores de uma operadora de serviços de 
saúde da cidade de Taquara (RS) sobre endomarketing e, por meio de uma pesquisa 
realizada com os mesmos, diagnosticar se percebem influência do marketing interno 
no comprometimento organizacional.

Edemilson Pichek dos Santos, sob orientação da professora Edna Thais Jere-
mias Martins e co-orientação do professor Gímerson Erick Ferreira, é o represen-
tante do curso de Enfermagem nesta edição. Seu artigo intitula-se Entre o prazer e 
o sofrimento: um estudo de métodos mistos com sacerdotes do Rio Grande do Sul. O 
artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar o 
prazer e o sofrimento de sacerdotes da Igreja Católica no Rio Grande do Sul, à luz da 
Teoria da Psicodinâmica do Trabalho.

Do curso de Pedagogia, temos o artigo Formação de professores e o programa 



Pibid nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, assinado pela acadêmica Franciele 
Prussiano Schuck e orientado pelo professor Daniel Luciano Gevehr.  A pesquisa dis-
cute a importância do Pibid na formação de professores e a prática pedagógica no 
contexto escolar do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 
cunho exploratório e descritiva, tendo como coleta de dados a observação partici-
pante.

Giullia Victória Cardoso foi orientada pela professora Marley de Almeida Ta-
vares Rodrigues na monografia de conclusão do curso de Relações Públicas, aqui 
apresentada, sob forma do artigo intitulado Lovemark: as ações de marketing de 
relacionamento na gestão da marca Brou Aventuras. Nele, apresenta-se um estudo 
sobre como uma marca se vincula emocionalmente com seu consumidor por meio 
de ações do marketing de relacionamento.

Do curso de Psicologia, temos o artigo Nove meses na vida do homem: o en-
volvimento do pai na gestação, assinado pela acadêmica Paola Francieli Liskoski, que 
foi orientada pela professora Simone Isabel Jung.  Como indica o título, a pesquisa, 
de caráter qualitativo, objetivou compreender como ocorre o envolvimento paterno 
na gestação, assim como os sentimentos despertados pela paternidade. 

Um eu que se (des)vela: uma narradora não confiável em Fogo – diários não 
expurgados –1934 –1937, de Anaïs Nin é o título do artigo que fecha esta edição da 
Universo Acadêmico. De autoria da acadêmica Suzana da Silva Souza, orientada pela 
professora Luciane Maria Wagner Raupp, representa o curso de Letras. Na análise da 
obra indicada no título do artigo, a acadêmica-autora salienta a importância da obra 
de Nin para a contemporaneidade no contexto dos direitos e liberdade das mulheres, 
considerando a multiplicidade identitária da escritora, narradora e personagem em 
um período em que a autonomia e o empoderamento nas esferas emocional, social 
e profissional não eram permitidos às mulheres.

Em face da diversidade dos temas e da excelência dos artigos aqui apresenta-
dos, registramos nossos cumprimentos a esses autores e a seus professores orienta-
dores, que se destacaram por meio dos resultados alcançados a partir de suas inves-
tigações. Os trabalhos aqui reunidos certamente contribuirão para as discussões em 
cada uma das áreas específicas de conhecimento e também incentivarão a pesquisa 
científica de qualidade por parte dos acadêmicos de nossa Instituição, atingindo ple-
namente os objetivos desta Revista. 

Luciane Maria Wagner Raupp
Editora da Revista Universo Acadêmico


