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CIENTISTAS DETECTAM 
MICROPLÁSTICOS EM SANGUE HUMANO

      Cientistas detectaram microplásticos no sangue
humano pela primeira vez. Em um estudo realizado na
Vrije Universiteit Amsterdam, na Holanda,  detectou
pequenas partículas em quase 80% das pessoas
avaliadas. As descobertas publicadas na revista
Environment International, também sugerem que eles
podem se mover pelo corpo e residir em órgãos. 
      Os efeitos na saúde ainda são desconhecidos, mas
os pesquisadores estão preocupados porque, além de
ser um grande poluente do ar, os microplásticos
também podem causar danos às células humanas, e a
forma como entram no corpo podem causar milhões
de mortes por ano.  "Nosso estudo mostra pela
primeira vez que temos partículas de polímero em
nosso sangue. Este é um resultado inovador, mas
temos que ampliar o estudo e aumentar o tamanho
das amostras e o número de polímeros avaliados", diz o
ecotoxicologista professor Dick Vethaak da Vrije
Universiteit Amsterdam, na Holanda.

Gruber, E.S., Stadlbauer, V., Pichler, V. et al. To
Waste or Not to Waste: Questioning Potential

Health Risks of Micro- and Nanoplastics with a
Focus on Their Ingestion and Potential
Carcinogenicity. Expo Health (2022). 

Informações: Clique Aqui

https://doi.org/10.1007/s12403-022-00470-8
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REPRESENTANTE DISCENTE

TAINE CRISTINA LOPES

UM PEQUENO BATE-PAPO
Nome completo: Taine Cristina Lopes, 28 anos

Cidade em que mora: Taquara

Qual semestre do curso que está: 8º semestre
Atividade profissional: Trabalho em uma Instituição Financeira, no
atendimento a Pessoa Física. 

 1) Por que escolheu estudar na Faccat?
     Escolhi estudar na Faccat por ser uma instituição destaque em excelência no ensino

perante o MEC, pela sua localização e fácil acesso e por esta ter uma política de

integração, que visa aproximar alunos, coordenação e direção. Além disso, a Faccat se

preocupa com a comunidade e tem uma boa estrutura, com ambiente aconchegante e

acolhedor.

2) Por que escolheu cursar Contabeis na Faccat? 
      Eu me formei pela Faccat como bacharel em Administração no ano de 2018. Vi no

curso de Ciências Contábeis uma forma de agregar mais conhecimento a minha

formação e também trazer mais oportunidades profissionais, pois abrange um mercado

de trabalho muito amplo, visto que, todas as organizações do país, sejam estas públicas

ou privadas, têm a necessidade de possuir informações contábeis.

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

 são suas expectativas em relação ao cargo? 
    Eu já estou estudando na Faccat há alguns anos. Acredito que eu posso contribuir com

sugestões, críticas e melhorias ao curso de Ciências Contábeis. Também acredito que eu

possua uma boa relação com os colegas, professores e demais representantes da

instituição, de forma a facilitar esse processo. Ser representante discente é uma

oportunidade de desenvolvimento pessoal e uma responsabilidade.

 

 Pretendo propor 
colocar em prática 

novos cursos/eventos, 
novas atividades 

extracurriculares e 
até mesmo momentos 
de lazer, para fazer 

com que os 
acadêmicos 

participem mais, 
agreguem 

conhecimento e 
ampliem sua rede de 
amigos e contatos"
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REPRESENTANTE DISCENTE

UM PEQUENO BATE-PAPO

 4) Quais as tuas expectativas quanto ao trabalho de um representante de 

curso e o que pretende realizar?
      O representante do curso tem o papel de representar o interesse dos alunos nas discussões 

que envolvam o curso. Tenho o entendimento que é um trabalho coletivo, e que para funcionar

precisa do envolvimento dos acadêmicos.  Estou com uma expectativa bem positiva e buscarei 

realizar o trabalho da melhor forma possível.

5) O que você gosta de fazer no final de semana? 
     No final de semana gosto de ver séries, filmes, escutar música, namorar, estar com minha 

família e amigos.

6) Dica de um livro: 
     De Zero a Um, de Peter Thiel. 

7) Dica de uma série: 
      Eu adoro séries, fica difícil escolher apenas uma, então vou deixar 3 dicas: Suits, Peaky 

Blinders e The Blacklist.

8)  Qual a matéria de Ciências Contábeis que você mais gostou até agora?
     Gostei de diversas disciplinas ao longo do curso e cada professor contribui com nossa 

formação, mas vou destacar a disciplina de Direito Tributário, pois me chamou muito a 

atenção.

Estamos vivendo em
um ritmo bastante

acelerado e parece que
o tempo está voando.

Minha mensagem é que
saibamos viver o

agora, aproveitar as
oportunidades e buscar
ser felizes, nem sempre
o caminho é fácil, mas

devemos seguir em
busca de nossos
objetivos e ser

persistentes. Faça
sempre o seu melhor!"

TAINE CRISTINA LOPES
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    A sala da coordenação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão
Comercial e Turismo, localizada no bloco D, número 203, tornou-se um ponto de
encontro entre os estudantes dos cursos . Segundo o professor Júlio  Lima, a sala é
um local de interação entre alunos, professores e coordenador. "É um espaço de
acolhimento para os alunos e é bem próximo das salas de aula", pontuou o professor. 
A coordenação convida todos os seus acadêmicos a conhecer o espaço, que está
aberto  das 13h 30min às 18h30min e das 19h às  22h30min.

COORDENAÇÃO -  PONTO DE ENCONTRO 
Crédito de foto: Claucia Ferreira
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   Segundo avaliação inicial do Sindicato do
Turismo da Serra Gaúcha (Sindtur), a rede
hoteleira registrou um aumento de 15% na
ocupação no período que antecedeu a
Páscoa.  
   O presidente do sindicato, Cláudio Souza,
destacou que os resultados do evento foram
bastante expressivos. "Foi um excelente
complemento para nossa economia local.
Gramado sempre esteve na vanguarda dos
lançamentos de produtos corporativos e de
lazer, por isso não temos dúvidas de que a
Summit veio para ficar e trazer um novo
nicho de mercado para a cidade e região",
destacou Souza, defendendo o campo da
inovação. Para ele, o impacto não se limitou a
Gramado, mas foi sentido em toda a região. 
 "Todos estão desesperados para que as
coisas voltem ao normal e estão buscando os
dois anos de inércia deixados pelo mercado,
O Gramado Summit foi um dos pioneiros em
trazer pessoas para um evento, isso é um
fato incrível para nós" enfatizou Souza. 

GRAMADO SUMMIT MOVIMENTOU A ECONOMIA  
NO MÊS DE ABRIL

 

Fonte: Bruno Todeschini / Agência RBS

   O gerente de hotel Antônio Britto, que viu um
aumento de 20% nas reservas durante o evento, disse
que a demanda diminuiu após dois anos sem eventos
nesta época do ano devido à pandemia. "Durante o
evento a demanda de meio de semana ultrapassou ao
do final de semana",  comemorou Britto.



FICA A DICA
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MESTRADO: VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL
 
    O Programa de Pós-Graduação

em Desenvolvimento Regional
(PPGDR), das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat),
está com inscrições abertas para
a modalidade de aluno especial. O
programa oferece, neste caso,
vagas para as disciplinas de
“Estado e Políticas Públicas” e
“Teorias clássicas e
contemporâneas do
desenvolvimento”. Interessados
têm até o dia 7 de junho para
efetuar a matrícula. As aulas
ocorrerão nas sextas e aos
sábados, conforme o cronograma
de horários. O valor é de R$
700,00, podendo parcelar em até
duas vezes de R$ 350,00 por
disciplina.

FICA A DICA

O que são alunos especiais
 

Alunos especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas
isoladas sem vínculo com o Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Regional, e que têm direito a um certificado de
aprovação em disciplinas, expedido pela coordenação do programa.

Porém, os créditos assim obtidos poderão ser computados no
conjunto necessário para a obtenção do título de mestre, desde que

o aluno seja admitido, após aprovação em processo seletivo, no
prazo máximo de dois anos após a conclusão da disciplina.
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AÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

Informações sobre documentação e
outras situações via e-mail

praticascontabeis2022@faccat.br ou
3541-6600 (ramal 715).

ACADÊMICOS SEGUEM AUXILIANDO 
A COMUNIDADE ATÉ O DIA 31 DE MAIO

 A turma de Práticas
Contábeis III do Curso de
Ciências Contábeis da Faccat,
que está auxiliando a
comunidade do Vale do
Paranhana a realizar a
declaração do Imposto de
Renda, entre outros ações,
seguirá com os trabalhos até
o dia 31 de maio. A Receita
Federal prorrogou o prazo
até essa data.  
     A proposta, que começou
a ser desenvolvida em 2010,
já auxiliou centenas de
cidadãos. Devido à pandemia,
em 2021, o atendimento foi
realizado virtualmente. Neste
ano, entretanto, os serviços
são presencialmente e estão
ocorrendo todas as terças-
feiras, das 19h30min às
22h30min, na sala B-108.

    O coordenador do curso de
Ciências Contábeis, Marcos
Paulo Dhein Griebeler, explica
que a disciplina de Práticas
contábeis III está sob
orientação da professora
Tatiane  Pereira. 
   A iniciativa também oferece
uma série de serviços à
comunidade, como assessoria
contábil, a auditoria em
associações e consultoria
contábil.    O atendimento é
para pessoas que tiveram o
rendimento máximo
declarável de R$50.000,00
em 2021. Em contrapartida, é
solicitado a doação de três
quilos de alimentos não
perecíveis, que serão doados
posteriormente para
instituições do município de
Taquara.



AÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

INFORMATIVO Nº 11
 

Como se inscrever
 

Interessados devem enviar um e-mail até 3 de
junho para o Cartório Eleitoral de Taquara,

dizendo que é acadêmico da Faccat, informar
seu nome completo, colocar em qual dos quatro

municípios tem interesse em atuar como
mesário, informar telefone com WhatsApp,

número do título de eleitor ou CPF. Após análise,
o Cartório Eleitoral entrará em contato.

 
O endereço de e-mail é zon055@tre-rs.jus.br

 

QUER SER UM MESÁRIO UNIVERSITÁRIO
E GANHAR HORAS COMPLEMENTARES?

   O  acadêmicos das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) têm agora mais uma opção para obter crédito em
horas complementares. A Faccat e o Cartório Eleitoral de
Taquara firmaram parceria e quem for selecionado pelo
convênio Mesário Universitário, poderá registrar até 30
horas como atividade extracurricular. Com esse contrato,
os acadêmicos da Instituição que trabalharem na eleição,
de forma voluntária, têm direito a 30 horas
complementares.
   De acordo com o Cartório Eleitoral de Taquara, para
participar, o aluno da Faccat deverá estar matriculado, no
mínimo, no segundo semestre de qualquer curso. Porém,
universitários que estejam no primeiro semestre também
poderão atuar como mesários, mas as horas computadas
serão equivalentes às efetivamente trabalhadas.
    Os acadêmicos interessados em participar deverão estar
à disposição da Justiça Eleitoral no dia 2 de outubro de
2022 e no dia 30 de outubro de 2022 (caso tenha o
segundo turno). As vagas são destinadas para as cidades
de Parobé, Riozinho, Rolante e Taquara. Segundo
informações do Cartório Eleitoral de Taquara, os
acadêmicos que votam em outras cidades, mas que se
disponham a trabalhar em um destes quatro municípios,
também adquirem o direito ao quantitativo de horas
complementares.

mailto:zon055@tre-rs.jus.br
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CURSOS,
EVENTOS E OFICINAS

     A quinta edição da Feira de Estágios e Empregos das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) ocorrerá no dia 31 de maio, das 18 horas às 21h30min, no Centro de Eventos do
campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500). A iniciativa tem por finalidade apoiar e
facilitar a empregabilidade dos acadêmicos e auxiliar as empresas a selecionarem
candidatos que possam fazer a diferença nas organizações.   A Feira de Estágios e de
Empregos também é uma oportunidade de interação com os empregadores, que
apresentarão suas necessidades de recrutamento. A promoção é da Faccat, com apoio dos
cursos da Instituição e do Banco de Talentos.

FEIRA DE ESTÁGIOS E EMPREGOS
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ACONTECEU

VISITA À FÁBRICA DA BIBI CALÇADOS

    No dia 10 de maio de 2022, o coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Gestão Comercial e Turismo, Marcos Paulo, e o professor Felipe Leão foram visitar a empresa
Bibi Calçados, na cidade de Parobé. O propósito da visita foi conhecer o processo fabril e
estreitar laços para uma parceria de grande valor. Segundo o professor Felipe mostrar ao aluno
como funciona na prática a teoria estudada em aula agrega muito no aprendizado. "Esta
parceria com uma empresa de referência mundial irá fortalecer cada vez mais no
conhecimento do acadêmico", destaca o professor.  Além de visitas técnicas, os gestores da BiBi
ficaram à disposição para palestras e também irão encaminhar futuras vagas para serem
divulgadas entre os acadêmicos da Faccat, dessa forma, poderão participar dos processos
seletivos da empresa.
 

Coordenador Marcos Paulo e professor Felipe em visita à empresa Bibi

Crédito de foto: Bibi Calçados
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ACONTECEU

   No dia 25 de abril de 2022, na disciplina de
Fundamentos de Gestão de Pessoas, a analista de
Gente e Gestão da Bibi Calçados, Débora Bernardes,
palestrou sobre Recrutamento e Seleção. A técnica
DISC, muito utilizada por recrutadores, foi aplicada
com os alunos, onde eles puderam compreender
diversos padrões comportamentais de indivíduos. Os
alunos da disciplina, ministrada pelo professor
Felipe Leão, tiveram a oportunidade de conhecer as
mais novas  técnicas de seleção que são utilizadas
no meio corporativo.

PALESTRA SOBRE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

GESTOR DE SUSTENTABILIDADE DA BIBI

Crédito de foto: Débora Bernardes

Debora Bernardes fez uma selfie com os alunos no final da aula

  Os acadêmicos da disciplina Gestão Ambiental e
Responsabilidade Social, ministrada pelo professor
Felipe Leão, das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat), tiveram na noite de 3 de maio, um
momento de integração e de aprendizagem com o
gerente de Suprimentos e coordenador do Comitê
de Sustentabilidade da empresa Calçados Bibi,
Ismael Fischer. De acordo com o docente da turma,
Felipe Leão, este tipo de atividade enriquece o
conhecimento, pois os estudantes acabam
percebendo que é possível realizar na prática os
conceitos de sala de aula.

Crédito de foto: Claucia Ferreira

Ismael Fischer conversou com os acadêmicos sobre sustentabilidade 
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Desta forma finalizamos nosso informativo edição 11.

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!

MENSAGEM
FINAL

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

