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5W2H - Histórico de Projetos e Eventos - 2006

Apresentação 
Em função da grande quantidade de informação que bombardeia o leitor todos
os dias, nossos olhos e nossa mente são mais facilmente atraídos por
informações de rápida compreensão e leitura, materiais com layout atraente,
cores vibrantes, figuras, quadros e gráficos que transmitam a informação de
forma quase instantânea e não demandem muito tempo do leitor. Por essas
razões, o Histórico de Projetos e Eventos, neste ano, vem com nova forma,
adaptando-se a uma ferramenta muito utilizada na Administração, o 5w2h,
cujo nome tem origem nas iniciais das perguntas que procura responder: What
(O quê?), Who (Quem?), Where (Onde?), When (Quando?), Why (Por quê?),
How (Como?) e How much (Quanto?).
Os projetos e eventos de 2006 serão apresentados através das perguntas mais
significativas para cada caso, tornando a leitura deste informativo mais
dinâmica e agradável.
A equipe responsável pelas realizações de 2006 e suas respectivas atividades
seguem abaixo:

Prof. Roberto Tadeu Ramos Morais – Coordenador dos Cursos de
Administração e Habilitações e Vice-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof. Sérgio Antônio Nikolay – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis
Prof. Fernando Dewes – Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa
Prof. Marcelo Maisonette Duarte – Editor da Revista Científica Colóquio
Profª. Margarete Fátima Lucca – Orientação Acadêmica e Profissional,
Administrando com Arte, Visitas Técnicas e Novas Diretrizes Curriculares
Profª. Tatiana Ghedine – Mostra Científica e Novas Diretrizes Curriculares
Prof. Jorge Marcelo Wohlgemuth – Cursos de Gerentes de Cidades
Prof. Derli Schmidt – Viagens de Estudos Internacionais e Intercâmbios
Jaqueline Beatriz Schmitt – Gestora do Banco de Talentos
Camila Cristina de Oliveira– Auxiliar de Coordenação
Juliana Fabro - Auxiliar de Coordenação

Pós-graduação 

O quê? O MBA FACCAT 2006 iniciou com
quatro
ênfases:
Gestão
Empresarial,
Marketing, Recursos Humanos e Controladoria
e Finanças, dando continuidade ao programa de pós-graduação lançado em
2004. Com duração de dois anos entre aulas e elaboração de monografia, a
primeira turma do MBA, edição de 2004, defendeu os trabalhos de conclusão
entre abril e dezembro de 2006.
Quem?

Quando?

Quanto?

MBA 2004

Início em maio/04
Entrega de Monografia em junho /06
Formatura prevista para março/07

6 ênfases
58 alunos

MBA 2005

Início em maio/05
Final das aulas em novembro/06
Formatura prevista para setembro/07

2 ênfases
27 alunos

MBA 2006

Início em maio/06
Aulas de maio/06 a dezembro/07
Formatura prevista para junho/08

4 ênfases
32 alunos

Cursos de extensão 
O quê?

Quem?

Quando?

Quanto?

Atendimento ao Cliente

Profª Suzana Vieira

14 a 16 de
março

20

Planejamento Estratégico
(Prefeitura Municipal de Viamão)

Prof° Roberto Morais

01 a 15 de
março

40

Técnicas de Apresentação – Como
se apresentar em público

Prof° Fernando Dewes

13 de maio

14

Relações Trabalhistas

Prof° Sérgio Nikolay

06 de junho

42

Sucesso em Vendas

Prof.ª Suzana Vieira

20 a 22 de
junho

13

Custos Industriais

Prof° Sérgio Nikolay

29 e 30 de
setembro

24

Contabilidade Gerencial

Prof° Jorge Marcelo
Wohlgemuth

17 a 19 de
outubro

07

Gerentes de cidades 
O quê? O Gerentes de Cidades é um curso de extensão universitária focado na
Administração Pública, iniciado em maio/05, através de parcerias bemsucedidas entre a FACCAT e entidades de renome na área pública.
Quem? O público-alvo do curso são Prefeitos, secretários municipais,
servidores e profissionais interessados na área pública.
Os parceiros da FACCAT para a realização do curso são:
Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS;
FAMURS – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul;
FDRH – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Por quê? O principal objetivo do curso é aprimorar o desempenho dos
administradores públicos, proporcionando uma visão integrada da gestão
pública através da articulação teórica-prática.
Onde? A boa repercussão originada pela 1ª Edição do curso resultou na busca
de convênios pelas Prefeituras Municipais para o lançamento de outras edições,
conforme pode ser conferido no quadro abaixo:
Onde?

Quando?

1ª Edição – Taquara
2ª Edição – São Francisco de Paula

De maio a dezembro/05
De setembro/05 a dezembro/06

3ª Edição – Taquara

De março/06 a dezembro/06

Como? Acompanhe as atividades fundamentais para realização desse projeto:
Abril/05 - Visita a Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado
– TCE/RS para firmar parceria técnica no
curso Gerentes de Cidades; Visita as
Prefeituras e Secretarias Municipais para
divulgação do Curso.
Julho/05 – Assinatura do Convênio com o
TCE para parceria técnica no curso;
Tratativas com a Prefeitura Municipal de
São Francisco de Paula para oferecimento
da 2ª Edição do Gerentes de Cidades.
Setembro/05 – Assinatura do Convênio
para a realização do Gerentes de Cidades
em parceria com a Prefeitura Municipal
de São Francisco de Paula.
Dezembro/05 – Formatura da turma do “Gerentes de Cidades – 1ª Edição” –
Taquara.

Oficinas de nivelamento 
Por quê? Inicialmente, as oficinas surgiram como uma orientação acadêmicoprofissional para dar suporte aos alunos que necessitavam elaborar seus
currículos e passar por processos seletivos com maior segurança. Com o
surgimento da necessidade de aulas de reforço para determinadas turmas, as
atividades das Oficinas foram estendidas para os conteúdos das disciplinas,
representando mais uma ferramenta para elevar os conhecimentos
acadêmicos, recuperando possíveis falhas no processo de ensinoaprendizagem.
Quem? Os principais usuários das oficinas são os alunos dos cursos de
Administração e Habilitações, Ciências Contábeis, Letras e Comunicação Social.
Quanto? Em 2006 foram oferecidas 4 (quatro) Oficinas gratuitas, beneficiando
85 alunos aproximadamente.
Quando?

O quê?

18 de março
25 de março

Ferramenta Moodle (para professores)
Uso da Calculadora HP 12C

29 de abril

Fluxo de Caixa

27 de maio
03 de junho

Artigos e Resenhas
Elaboração de Currículos

Orientação acadêmica e profissional 
O quê? Orientação na elaboração de Currículos, de planos de carreira e para
participação em processos seletivos são apenas alguns dos pedidos de
orientação acadêmica e profissional que os alunos fazem, além dos mais
diversos questionamentos sobre os conteúdos dos seus cursos de graduação.
Por quê? O objetivo geral do projeto é instruir, orientar e subsidiar o aluno
com alternativas de solução às suas necessidades profissionais.
Como? As orientações são dadas pela Profª. Margarete Lucca, em
atendimentos individuais, de forma presencial e/ou virtual, aos alunos com as
seguintes problemáticas:
- como elaborar o curriculum vitae;
- como buscar uma nova oportunidade de trabalho no mercado;
- o que fazer e como fazer para entrar no mercado de trabalho;
- o que fazer "nesta" ou "naquela" situação profissional;
- como se portar em um processo seletivo.
Quem?
Quanto?
Administração/Habilitações
Ciências Contábeis

e 98

II seminário regional de responsabilidade social 
O quê? Palestrantes abordando temas relacionados à responsabilidade social
das organizações.
Por quê? Porque é ético. Ser justo, bom e responsável já é um bem em si
mesmo.
Como? O seminário se propôs a divulgar o tema mediante a participação de
acadêmicos, empresários e comunidade em geral. O tema norteador foi “A
responsabilidade social e o meio ambiente”.
Quando? 31 de agosto
Quem? Abrilhantaram o evento o Sr. Francisco Borges Alves Bueno, gerente
de relações com a comunidade, da Aracruz Celulose no Rio Grande do Sul e a
ex-aluna Sabrina Dinorá do Amaral que apresentou o Case da Escola Municipal
de 1° Grau Padre Afonso Kift.

Sr. Franciso Borges Alves Bueno - Aracruz

Voluntariado 
O quê? Ser voluntário é doar seu
tempo, trabalho e talento para causas
de interesse social e comunitário e com
isso melhorar a qualidade de vida da
comunidade.
Por quê? O Projeto Voluntários FACCAT
foi desenvolvido tendo como principal
objetivo incentivar e consolidar a cultura do trabalho voluntário junto aos
acadêmicos da FACCAT e promover a educação para o exercício consciente da
solidariedade e da cidadania.

Quem? Todos os acadêmicos podem efetuar
inscrição no site da FACCAT, indicando em
quais as atividades gostariam de atuar
voluntariamente nas entidades parceiras.
Até o momento, a FACCAT encaminhou
voluntários
para
as
três
entidades
conveniadas: APAE de Igrejinha, Helfen
Reabilitação Integrada e ADENE - Associação
dos Epiléticos e Neurológicos do RS, de
Taquara.

Convênios 

Convênio ACI - Associação Comercial e Industrial de
Novo Hamburgo

O quê? O convênio das Faculdades de Taquara com a Associação
Comercial e Industrial de Novo Hamburgo - que abrange também Campo
Bom e Estância Velha -, envolve parceria com a revista "O Empresário".
Por quê? Esta parceria tem como objetivo, proporcionar aos alunos do MBA
da Faccat leituras importantes para reflexão e compreensão dos principais
temas do ambiente empresarial.
Como? Distribuição gratuita da revista para os alunos do MBA FACCAT e a
redação de artigos por professores das Faculdades de Taquara para a
mesma.

Convênio CRA-RS - Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Sul

Por quê? Tem o objetivo de proporcionar ao Administrador a participação
nos Cursos de Extensão e Pós-Graduação em nível de especialização (Lato
Sensu), oferecidos pela FACCAT, ministrados em Taquara, mediante a
concessão de descontos diferenciados (15%) para a classe dos
Administradores.

Convênio APAE - Igrejinha

Por quê? Visa estabelecer formas e condições pelas quais a FACCAT e a
APAE - Igrejinha reunirão seus esforços, recursos e competências para a
realização das atividades voluntárias dos acadêmicos dos Cursos de
Administração, Comércio Exterior, Marketing e Ciências Contábeis, nos
termos da Lei º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Faccat tem parceria com ABYZ informática

Por quê? O convênio educacional tem como objetivo disponibilizar a
tecnologia de ERP-CIGAM para alunos dos cursos oferecidos pela FACCAT.
A parceria prevê a disponibilização da versão completa do sistema
CIGAM e de manuais para a biblioteca da Faccat, além da formação de
equipe de professores e instrutores da instituição e suporte e palestras por
parte da ABYZ sobre o assunto.
Parceria com ACISVP - Rolante

Por quê? Esse convênio educacional tem por objetivo oportunizar a
participação de professores da FACCAT em cursos oferecidos pela Associação
Comercial e Industrial de Rolante.

Viagens internacionais 

Quem? Estudantes de Graduação das Faculdades de Taquara.
Por quê? O objetivo é que os alunos fiquem por dentro de diferentes cenários
organizacionais através de visitas a algumas empresas.
Quando? 07 a 13 de julho – Viagem de Estudos a Argentina.

Como? Visita a empresas e pontos turísticos. Entre as empresas visitadas
destacam-se a Artecola e a Wolkswagen.

Quem? 30 participantes dos cursos de Administração/habilitações, Ciências
Contábeis e outros.

Semana acadêmica 
O quê? VII Semana Acadêmica.
Quem? Participam acadêmicos dos cursos de Administração, Marketing,
Comércio Exterior e Ciências Contábeis.
Onde? Auditório do Campus da FACCAT.
Quando? 10 a 12 de abril.
Por quê? Promover a aproximação entre o meio acadêmico e a sociedade,
visando a construção do conhecimento técnico-científico atualizado e adequado
ao contexto.
Como? Através de palestras com consultores e profissionais das áreas. Foram
apresentadas três palestras: “Agenda Estratégica – o Rio Grande que
queremos”, com o Vice-Presidente Regional do Centro das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Sindicato das Indústrias de
Transformação de Matéria-Prima do RS, César Rangel Codorniz; “Lei
Sarbanes Oxley”, ministrada pelo Sr. Eurmarco Antônio Mayer Foletto,
gerente corporativo de auditoria no Grupo Gerdau e, “Perspectivas do
Comércio Internacional para o Brasil”, com o supervisor de exportação da
Marcopolo S/A, Sr. Alexandre Luis Scherner Rodrigues.

Palestra – Agenda Estratégica

Cidead – Ciclo de debates em administração 
O quê? Parceria do Conselho Regional de Administração – CRA/RS com as
Faculdades de Taquara – FACCAT para a realização de palestra relevante no
âmbito da Administração.
Quem? Prof. Omar Hennemann.
Onde? Auditório da FACCAT.
Quando? 16 de outubro.
Por quê? Transferência de conhecimento para a comunidade.
Como? Palestra show com imagens, músicas, slides e com exposição de
conteúdos.
Quanto? R$ 25,00 por pessoa.

Composição da Mesa

Mostra científica 

Quando? 11 a 14 de setembro.
Por quê? O Objetivo Geral é despertar a vocação científica mediante a
participação de alunos de graduação dos cursos de Administração, Comércio
Exterior, Marketing e Ciências Contábeis em pesquisa, contribuindo para a
formação acadêmica e profissional.
Como? Distribuição da Revista da III Mostra Científica aos alunos da
graduação e através de apresentações oral e de painéis, elaborados pelos
próprios alunos.

Visitas técnicas 
Onde e Quando? Cidade de Rio Grande, Instalações do Porto Novo, dia 02 de
setembro.
Por quê? Os cursos de graduação têm por objetivo a formação geral do
acadêmico, sendo assim, buscamos aliar teoria e prática com Visitas Técnicas
às empresas da região e do Estado do Rio Grande do Sul, além de países do
Mercosul. Esta atividade visa também proporcionar conhecimentos de
diferentes realidades organizacionais, tanto no porte da empresa como no
segmento de mercado e suas peculiaridades individuais. Desta forma,
entendemos que as Visitas Técnicas aumentam as possibilidades de
propiciarmos aos alunos aprendizados mais efetivos.

Atividades Complementares de Estudos 
Quando? 21 de junho
Quem: Alunos da disciplina de Comércio Exterior I, do professor Henrique
Dörr.
Onde: Auditório da FACCAT.
Por quê? Oportunidade de compreender melhor o processo de exportação, as
atribuições e responsabilidades de cada parte envolvida, complementando os
conteúdos trabalhados em sala de aula.
Como? Simulação de Exportação.

Quando: 22 de junho
Quem: Alunos da disciplina de Marketing Internacional, do professor Cleon
Gostinski.
Onde: Sala de aula
Por quê: Organizar uma feira de exposições para recepcionar uma
importadora do Iêmem, país do Oriente Médio.
Como: Dramatização.

Monitorias 
O quê? Modalidade específica, estabelecida dentro do princípio de vinculação
exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno de graduação*, e
inserida no planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos
respectivos cursos.
Quem? A monitoria será exercida pelo aluno que esteja regularmente entre o
3º e o 9º período dos cursos de graduação, devendo ter média mínima de 8
(oito) obedecendo-se as condições previstas em edital de seleção, como
também estar em dia com suas obrigações contratuais e disciplinares.
Onde? Em disciplinas
aprendizagem.

onde

existam

acadêmicos

com

deficiência

de

Quando? Desenvolvida ao longo de um período letivo.
Por quê? Assegurar cooperação didático-pedagógica ao corpo discente,
orientando-o em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros
compatíveis com o seu nível de conhecimento e experiência.
Como? Ajudar os acadêmicos que estejam apresentando baixo rendimento
escolar.
Quanto? 118 atendimentos realizados ao longo de 2006.

Recepção de professores e alunos 

O quê? Recepção de aluno e professores do ensino médio.
Quem? Alunos e professores do ensino médio da região de abrangência.
Onde? Campus da FACCAT.
Quando? 23 e 24 de outubro.
Por quê? Apresentação dos cursos e atividades oferecidas pelas faculdades de
Taquara.
Como? Atendimento realizado pelos Coordenadores de Cursos, professores e
colaboradores das coordenações.
*

e pós-graduação

Quanto? Participação gratuita de alunos e professores.

Atendimento Administração e Ciências Contábeis

Comitê de ética em pesquisa 
O quê? Colegiado que tem por objetivos defender os interesses dos sujeitos
de pesquisa e afirmar a importância dos padrões éticos no âmbito científico.
Possui caráter consultivo, deliberativo e educativo.
Quem? Composto por um representante e um suplente das Faculdades de
Taquara (FACCAT, FAETA, FACSAT, FACTA, FIT, FENT e Instituto Superior de
Educação de Taquara), respectivamente em cada área de conhecimentos
específicos, indicados pela Direção. Coordenado pelo Professor Fernando
Dewes.
Onde? Apreciação de projetos de pesquisa.
Quando? Atua na avaliação, a aprovação e o acompanhamento do
desenvolvimento de pesquisas, no que se refere aos aspectos éticos do
trabalho que envolve seres humanos, animais e plantas.
Por quê? Responsabilidade de apreciar os protocolos de pesquisa a serem
desenvolvidos na instituição.
Como? Através da emissão de pareceres.
Quanto? 65 projetos de pesquisas analisados e com emissão de parecer e 09
reuniões mensais em 2006.

Banco de talentos 

O quê? Desde 2003, a FACCAT facilita o acesso dos alunos às empresas
através do Banco de Talentos, um Setor de intermediação de estágios
remunerados que possibilita que empresas conveniadas busquem, entre os
cadastrados, acadêmicos com os mais diversos perfis e qualificações.
Gerido pela Administradora Jaqueline Beatriz Schmitt, o Banco de Talentos
vem demonstrando um grande crescimento no número de cadastros, tanto de
acadêmicos quanto de empresas, o que fica evidenciado pelo gráfico abaixo.
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Quanto? 30 alunos realizaram estágio remunerado em 2006, sendo que 9
foram efetivados pelas empresas.
Encontro de alunos 
O que? I Encontro de Alunos de Ciências Contábeis da FACCAT e II Encontro
com as Escolas de Ensino Médio da Região
Por quê? Apresentação dos objetivos e vantagens oferecidas aos estudantes,
evidenciando os aspectos da profissão do Contador, suas características e
mercado de trabalho.
Como? Palestras proferidas pelo contador Sr. José C. Buzatta que abordou “A
importância e a ética da profissão contábil” e pelo Sr. Ari Burger que
falou sobre “A situação econômica do Rio Grande do Sul”.
Quanto? Aproximadamente 120 (cento e vinte) participantes.

Diretrizes Curriculares Nacionais: nova matriz curricular 
O que? As DCN devem ser entendidas como parâmetros norteadores para a
elaboração, revisão, implementação, avaliação e monitoramento contínuo do
projeto pedagógico nos cursos de Administração e Ciências Contábeis.
Por quê? Atender a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Como? Alteração do projeto pedagógico dos cursos.
Quando? Janeiro a dezembro.
Quanto? Reuniões mensais para explicitar aos alunos e professores as novas
diretrizes.

Por onde andaram os Coordenadores de Cursos? 

Professor Roberto Morais – Coordenador do Curso de Administração
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

17,18 e 24 de Março – ministrou curso de Estratégia e Competitividade, PósGraduação, na FEEVALE em Novo Hamburgo.
31 de Março – assinatura do convênio educacional com ACINH para
utilização da revista “O Empresário” como leitura recomendada no MBA
FACCAT.
27 de Abril – participou da reunião almoço da ACINH.
05,06,12,13,19,20,26 e 27 de Maio e 02 e 03 de Junho – ministrou curso de
Planejamento Estratégico, Pós-Graduação, na Univates em Encantado.
23 e 24 de Maio – participação Seminário Nacional sobre o Ensino de
Graduação em Administração, Brasília/DF.
28 de Setembro – palestra no Meeting de Negócios promovido pelo Conselho
Regional de Administração – CRA/RS.
02 a 04 de Novembro – participação no SLADE 2006 – Encontro LusoBrasileiro de Estratégia, Camburiú/SC, para apresentação do artigo:
Empreendedorismo, Conhecimento e Mortalidade de Pequenas e MicroEmpresas: um estudo de empresas no Vale do Paranhana no Rio Grande do
Sul.
01 a 03 de Dezembro – ministrou curso de Planejamento Estratégico, PósGraduação, na Uninova, em Nova Mutum, Mato Grosso.
07 de Dezembro – reunião com o Prefeito Municipal de Viamão/RS visando
agendamento dos cursos para 2007.
18 de dezembro – participou juntamente com direção geral e demais vicediretores do recebimento do prêmio Destaque Gaúcho Empresarial 2006
ocorrido na FENAC.

Professor Sérgio Nikolay – Coordenador do Curso de Ciências Contábeis
• 25 de Março – participou da reunião de Delegados do Conselho Regional de
Administração/RS.
• 12 de Maio – participou do Seminário de Assuntos Contábeis do Vale do
Paranhana, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade/RS, realizado
no auditório da FACCAT.
• 17 a 20 de Maio – participou do III Congresso Mundial de Administração
ocorrido em Gramado/RS.
• 21 de Agosto – participou do Encontro dos Coordenadores de Cursos de
Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, no Conselho Regional de
Contabilidade/RS.

• 09 de Novembro – palestrou no CNEC de Rolante sobre o tema “Mercado de
Trabalho Regional” para 40 (quarenta) alunos.
• 04 de Dezembro – participou da concorrência pública no DEMHAB/POA para
realização de cursos aos profissionais desta entidade.
• 08 de Dezembro – participou da inauguração do prédio próprio da Associação
dos Contabilistas do Vale do Paranhana – ACON.
• 09 de Dezembro – participou da reunião de Delegados do Conselho Regional
de Administração – CRA/RS.
• 18 de Dezembro – visitou diversas lojas conveniadas ao CDL, juntamente com
a supervisora do Projeto Escola de Fábrica.

