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Boas-vindas!!!!

          Desde março de 2021 estamos à frente dos Cursos de Graduação em
Administração, Ciências Contábeis, Turismo e do Tecnólogo em Gestão
Comercial. No dia 3 de março deste ano iniciamos o primeiro semestre de
2022 com novos desafios acadêmicos, especificamente por se tratar de um
ano de ENADE, sendo que as questões sobre esta avaliação nacional serão
trabalhadas em sala de aula, mantendo o foco na qualidade reflexiva da
realidade, que pode ser encontrada na FACCAT.

          Ao mesmo tempo, a Pandemia ainda persiste e por sua vez, continua a
mostrar a debilidade que o País possui nos mais diversos âmbitos, nos quais
se insere a área da Educação, que também sofre com ofertas sedutoras, mas
em determinados casos, sem diferenciais qualitativos em sua prestação,
como os aqui evidenciados: atendimento responsivo, ajuste de matrículas
conforme demanda específica do acadêmico, professores preocupados com
a aprendizagem coletiva.

          O ensino presencial volta a ser uma realidade mais visível,
diferentemente de março de 2020 e nossa aposta reside em continuar no
oferecimento de um ambiente acolhedor e compreensivo. Contamos com
você e por isso, conte conosco.

Boa

Leitur
a!
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Coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Comercial e Turismo

Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler

 marcosdhein@faccat.br 

 

 

Camila Paviani 

camilalampert@faccat.br

Assessora Administrativa 

 

 

Prof. Felipe Leão

felipeleao@faccat.br

Apoio Administrativo

CONHEÇA OS
INTEGRANTES 
DA EQUIPE

QUEM SOMOS!
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CONHEÇA O
REPRESENTANTE 
DISCENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO
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 INAJARA DE OLIVEIRA
ABREU

 
 

Há um leque de
oportunidades que

envolvem a formação,
indiferente o segmento,

o administrador é
fundamental para que
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ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
GESTÃO COMERCIAL/ TURISMO

Nome completo: Inajara de Oliveira Abreu, 34 anos

Cidade em que mora: Campo Bom

Qual semestre do curso que está: 7º semestre
Atividade profissional: sou uma profissional que atua no segmento da 
saúde na área administrativa. Atualmente exerço atividades no setor de 
relacionamento médico/prestador de serviços, realizo a gestão de escalas 
de trabalho, documentos contratuais, negociações, visitas e integrações. 
Auxílio na organização de processo, pagamentos médicos, análise de 
indicadores e elaboração de projetos. Como agente de transformação, tenho 
como propósito propiciar boas experiências de vida às pessoas.

 1) Por que escolheu estudar na Faccat?
     Inicialmente  Faccat foi "amor" à primeira vista, e que vista hein? Cada vez mais linda, uma 

Instituição acolhedora, onde me sinto completamente à vontade. Escolhi o curso de 

Administração porque envolve o "todo", ou, "tudo", o campo de atuação é múltiplo. Há um 

leque de oportunidades que envolvem a formação, indiferente o segmento, o administrador é 

fundamental para que os negócios progridam. 

 2) Por que você optou por ser representante do curso e quais

 são suas expectativas em relação ao cargo? 
     A surpresa foi a minha em ser escolhida pelos colegas em representar o curso. Sigo sempre 

à disposição para auxiliar nas dúvidas e debater assuntos do curso e contribuir com os 

colegas. Tenho como expectativa fortalecer a interação entre os colegas, acredito que a troca 

de experiência agrega muito no processo de formação, bem como, na carreira profissional e 

pessoal, porque na vida real(mercado de trabalho) Relacionamento, Network e Contatos 

(mailing) são fundamentais para qualquer negócio!

 

UM PEQUENO BATE-PAPO
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3) O que você pretende realizar como representante? 
      Tenho intenção de retomar os momentos de encontros, seja nos intervalos com o famoso 

"churrasquinho", e ou, outra ação, mas com o propósito da interatividade.

 4) O que você gosta de fazer no final de semana?
       No final de semana gosto de olhar uma série, estar com família, e ou, com amigos.

 5) Dica de um livro:
      Gosto de livros bibliográficos, indico "Transformando suor em ouro" do Bernardinho.

 6) Dica de uma série:
       Vou dar a dica da última série que olhei, chama-se "Ozark".

 7) Qual a matéria de Administração que você mais gostou até agora? 
      Das matérias que cursei até o momento gostei e amei várias, muitas foram marcantes, e 

professores "top", mas a disciplina de Empreendedorismo me "chacoalhou" literalmente, e me 

fez ter a certeza da escolha em ser uma Administradora.

 8) Deixa uma frase que seja inspiradora para você:
       "A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, pois vencer será 

consequência de uma boa preparação." Bernardinho.

UM PEQUENO BATE-PAPO

Há um leque de
oportunidades que
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indiferente o segmento,

o administrador é
fundamental para que
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Nome completo: Isabelle Alves Scheid, 29 anos

Cidade em que mora: Taquara

Qual semestre do curso que está: 5º semestre

Atividade profissional:  trabalho no setor de financiamento da FACCAT e 
empreendo na área de Produção Audiovisual e Escrita. 

 1) Por que escolheu estudar Administração na Faccat?
     Iniciei no curso de Administração pela amplidão de conhecimento que o curso 
traz e também porque amo a área de inovação e marketing. Iniciei meu curso em 
outra cidade e ao vir para Taquara escolhi a FACCAT pela referência que possui na 
região.

2) Por que você optou por ser representante do curso e quais são suas 

expectativas em relação ao cargo?
     Fui convidada pelo professor Roberto Morais e fiquei muito feliz em poder 
representar as demandas dos acadêmicos e pensar estratégias para o curso. Minhas 
expectativa é ajudar a tornar curso cada vez melhor. 

3) O que você pretende realizar como representante?
      Pretendo ajudar a aproximar mais coordenação e acadêmicos através dos meios 
de comunicação.

4) O que você gosta de fazer no final de semana?
      Assistir séries, sair com namorado, ficar com a família e ler.
 

UM PEQUENO BATE-PAPO
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5) Dica de um livro:
     O Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher. Um livro que vale a pena ter em
casa pra ler a cada novo ano! 

6) Dica de uma série: 
     Das últimas que assisti, “O Homem das Castanhas”. 

7) Qual a matéria de ADM que você mais gostou até agora? 
      Economia. 

8) Deixa uma frase que seja inspiradora para você
Fazer tudo bem. 

Trabalhar sempre com alma. 

E com toda alma.

Quer se trate de conduzir às estrelas 

Uma nave espacial 

Ou de fazer 

Uma simples ponta de lápis...

D. Hélder Câmara

    

 

UM PEQUENO BATE-PAPO
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PROCURA-SE!!!!

       Você gostaria de representar o curso de Ciências Contábeis?

       Você sabe o que é e o que faz um representante discente?

       O representante discente é o nome dado, dentro de uma
instituição de ensino superior, aos estudantes que participam dos
órgãos colegiados. Os representantes devem ser alunos e sua função
é representar, os interesses do conjunto dos estudantes. As
atividades são ouvir e debater opiniões com os alunos sobre os temas
que envolvem o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, por exemplo, grade
curricular, oferecimento de disciplinas, atividades extracurriculares,
estágios, iniciação científica, Projeto Político Pedagógico do curso,
entre outros.
  
        As atividades executadas poderão gerar horas complementares.
Você topa esse desafio de ser representante discente do curso de
Ciências Contábeis?

       Caso tenha interesse, favor entrar em contato com a Camila
Paviani até o dia 31 de março pelo whatsapp (51) 999126991.

QUEM SERÁ O NOVO
REPRESENTANTE 
 DISCENTE DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS? 
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Minha escolha
pelo Turismo

vem do histórico
da minha

família com a
hotelaria e
turismo. 
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Nome completo: Marco Antônio Costa Rodrigues, 23 anos

Cidade em que mora: Sapucaia do Sul

Qual semestre do curso que está: 6º semestre

Atividade profissional: atualmente trabalho como agente de reservas na rede 
Swan hotéis em Novo Hamburgo .

 1) Por que escolheu estudar Turismo na Faccat?
     Minha escolha pelo Turismo vem do histórico da minha família com a hotelaria e turismo. Optei 
pela Faccat pela parceria, que os professores e a coordenação do curso tinham com seus alunos.

 2) Por que você optou por ser representante do curso e quais  são suas 
expectativas em relação ao cargo?
     Optei pelo cargo por ter uma proximidade com a coordenação do curso e por ter uma boa 
comunicação com toda a turma. Minha expectativa é ser uma ponte entre a turma e a coordenação.

 3) O que você pretende realizar como representante?
     Durante minha passagem como representante desenvolvi diversas atividades juntamente com os 
professores para proporcionar experiências na área do turismo para os alunos. Durante a pandemia 
acabou não acontecendo parte dessas a atividades, porém pretendo continuar com a boa 
comunicação com toda a turma.

 4) O que você gosta de fazer no final de semana?
      Viajar e conhecer lugares novos 

 5) Dica de um livro:
      Turismo é com agente: 60 anos de viagem com ABAV-RS

 6) Dica de uma série:
      The office 

 7) Qual a matéria de Turismo que você mais gostou até agora?
      Turismo e Meio Ambiente 

8) Deixa uma frase que seja inspiradora para você.
      Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir.

 

UM PEQUENO BATE-PAPO
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UM PEQUENO BATE-PAPO
Nome completo: Valdomiro Alexandre

Cidade em que mora: Santo Antônio da Patrulha

Qual semestre do curso que está: Último Semestre

Atividade profissional: Represento a indústria farmacêutica.

1) Por que escolheu estudar Gestão Comercial na Faccat?
     Escolhi estudar na Faccat por uma indicação de uma colega. A escolha da Gestão Comercial

foi devido a necessidade na área que trabalho.

2) Por que você optou por ser representante do curso e quais são suas
expectativas em relação ao cargo?
      Fui indicado pelo Prof. Oscar e aceitei o desafio. Acreditar que o aprendizado nunca será

demasiado, precisamos estar sempre atualizados e nada melhor que um ambiente como este

que estamos.

3) O que você pretende realizar como representante?
     Exercer o elo entre alunos e professores visando a melhoria e o bom relacionamento entre

ambos.

4) O que você gosta de fazer no final de semana?

     Final de semana gosto de cuidar dos canteiros.

5) Dica de um livro:

     Livros que gosto de ler são todos voltados ao marketing

6) Qual a matéria de Gestão Comercial que você mais gostou até agora?

     Gestão de custos 

7) Deixa uma frase que seja inspiradora para você.

     Todos temos o dever de sermos felizes
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CONHEÇA UM POUCO
MAIS SOBRE O
MINISTRANTE

João Batista Dias, 52 anos, é
casado e é empresário.

Formado em Administração e
Negócios Internacionais, com

Pós- Graduado em Gestão e
Planejamento. É o atual

presidente da Associação
Comercial e Industrial de

Montenegro e Pareci Novo. É o
criador do Projeto Educando

para o Futuro, que concorreu
ao Prêmio ODS na ONU e que

hoje faz parte do A3P do
Ministério do Meio Ambiente

como um exemplo de
proposta em parceria com o

Poder Público. Também é um
dos criadores do Projeto
EcoPila e proprietário da

Montepel, empresa que opera
o EcoPila em Montenegro e

Pareci Novo.
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PAINÉIS  E
PALESTRAS
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AÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

  A comunidade e os acadêmicos
das Faculdades Integradas de
Taquara (Faccat) já podem
aproveitar e fazer a declaração do
Imposto de Renda de forma
gratuita e rápida.  A turma de
Práticas Contábeis III do Curso de
Ciências Contábeis da Faccat está à
disposição para a realização de
Serviços Contábeis, como
Declaração do Imposto de renda
2020; Assessoria Contábil;
Auditoria em Associações; e
Consultoria Contábil.

    De acordo com os organizadores,
os serviços prestados têm a
supervisão de professores e são
oferecidos mediante a doação de,
no mínimo, 3 quilos de alimentos
não perecíveis ou produtos de
higiene. 

SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A
COMUNIDADE DO VALE PARANHANA
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CURSOS,
EVENTOS E OFICINAS
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ACONTECEU

  Com a intenção de realizar uma mobilização e conscientização de como destinar
parte do Imposto de Renda para entidades de Taquara e do Vale do Paranhana,
que trabalham com a proteção e desenvolvimento social e cultural de crianças e
adolescentes, ocorreu na manhã do dia 11 de março, a live “Responsabilidade e o
Imposto de Renda”. O encontro aconteceu na Prefeitura de Taquara e foi
transmitido via facebook, reunindo a Prefeita de Taquara, Sirlei da Silveira; o vice-
diretor Administrativo e Financeiro da Faccat, Sérgio Nikolay; o auditor da Receita
Federal Roberto Belini; e o contador Cristiano Gomes. Interessados em participar
da campanha, que está na reta final, podem destinar até 3% do valor do imposto
devido até 29 de abril. 

(Fonte: Site Oficial da Faccat)

COMO DESTINAR PARTE DO IMPOSTO DE RENDA?

Cristiano Gomes, Sérgio Nikolay, prefeita Sirlei e Roberto Belini explicando o que é campanha.

Crédito de foto: Reprodução Facebook
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ACONTECEU

   No dia 3 de março de 2022, no Centro de
Eventos, o prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler,
coordenador dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Turismo
recebeu os acadêmicos calouros da Instituição.
Durante o acolhimento foi abordado informações
sobre os cursos, como disciplinas importantes
para quem está iniciando o curso de graduação,
os canais de atendimento. Além disso, foi
realizado um "tour" pelo campus com os novos
acadêmicos, no qual puderam conhecer toda a
infraestrutura da Faccat. 

RECEPÇÃO AOS NOVOS ACADÊMICOS DA FACCAT

FORMAÇÃO DOCENTE DIRETRIZES E CONCEPÇÕES

Crédito de fotos: Claucia Ferreira/Faccat

Professor Marcos conversando com os novos acadêmicos no foyer do Centro de Eventos

   As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat)
realizaram um trabalho de capacitação do corpo docente
da Instituição. Com a temática “Formação Docente
Diretrizes e Concepções”, o grupo de professores da
Faccat reuniu-se para uma grande integração de
aprendizado na primeira semana de fevereiro no Centro
de Eventos e em salas de aula. A principal finalidade da
ação foi compreender as concepções e as diretrizes
institucionais para a reformulação dos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, visando a
adequação ao processo formativo da Faccat.   

Corpo docente realizando atividades  de reformulação de projetos

 (Fonte: Site Oficial da Faccat)
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MENSAGEM
FINAL

Desta forma finalizamos nosso informativo edição 9.

Esperamos que tenham aproveitado e que esta fonte de comunicação

seja um meio importante de acesso à informação e ao conhecimento de

qualidade.

 

Para aqueles que desejam contribuir com a elaboração do informativo,

pedimos que façam contato com a nossa equipe. Será um

prazer receber ajuda e contribuições para o próximo número.
 
 

Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler
Coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Comercial e Turismo
 marcosdhein@faccat.br 

 
Camila Paviani 

Assessora Administrativa: camilalampert@faccat.br
 

Prof. Felipe Leão
Apoio Administrativo: felipeleao@faccat.br

 

Até a próxima edição!

mailto:camilalampert@faccat.br
mailto:felipeleao@faccat.br

