
    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

Ano V – nº 5 – 2007 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Editorial 
 
Paz, saúde, amor é o que todos 
desejamos para este final de ano. 
Mas penso que temos que querer 
ser felizes durante o ano inteiro, 
deixando as nossas diferenças, 
preconceitos e dificuldades de lado, 
pois só assim seremos 
verdadeiramente realizados e 
sinceros. 
E ao findar de mais um ano, 
acredito que muitos objetivos foram 
alcançados aqui na Coordenação 
do Curso de Administração e na 
Vice-Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação. Além das conquistas 
diárias, desafios, nós encontramos 
o verdadeiro sentido da união que 
faz a força! 
O ano de 2007 iniciou com um 
grande desafio: implantar as 
Diretrizes Curriculares Nacionais em 
nosso curso. Foi com muita 
dedicação que superamos cada 
obstáculo e seguimos os passos 
trilhados até aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gostaria de agradecer aos 
colaboradores da Coordenação e da 
Vice-Direção de Pesquisa e Pós-
Graduação, aos professores do 
curso que compartilharam muitos 
momentos conosco, aos integrantes 
da diretoria e a todos que 
trabalharam e idealizaram 
atividades, e enfim aos nosso(a)s  
acadêmico(a)s e a toda a nossa 
comunidade, seguem os nossos 
sinceros agradecimentos. Espero 
poder continuar contando com o 
apoio de todos para os próximos 
desafios que virão em 2008. Muito 
Obrigado!  
 
Prof.º Roberto Morais – 
Coordenador do Curso de 
Administração e Vice-Diretor de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrospectiva 2007 
 
Janeiro 
03/01 – Inicio da divulgação do MBA 
2007. 
04/01 – Reunião com os alunos do 
MBA 2004 para definição da 
formatura. 
04/01 – Encaminhamentos dos 
projetos de pesquisa (Edital 01/2006) 
para apreciação dos pareceristas. 
09 e 10/01 – Matriculas FACCAT 
15/01 – Reunião do Comitê de 
Pesquisa para análise dos projetos 
de pesquisa e emissão do parecer 
final. 
19/01 – Entrega ao professor Delmar 
Backes das avaliações dos projetos 
de pesquisa. 
 
Fevereiro 
15/02 – Matriculas FACCAT 
15 a 22/02 – Contatos com 
professores para lecionarem em 
2007/I. 
16/02 – Reunião com Diretor Geral 
em que se definiu o dia 26 de 
fevereiro como data para divulgação 
dos projetos de pesquisas 
selecionados. 
16/02 – Encaminhamento pelo correio 
dos folders da pós-graduação. 
22/02 – Reunião com Diretor Geral 
para definição de assuntos 
acadêmicos. 
26/02 – Reunião com a Diretoria do 
Hospital São Francisco de Paula. 
 
Março 
08/03 – Reunião para tratar das 
atividades complementares com 
demais coordenadores de curso. 
08/03 – Reunião na OCERGS para 
tratar do Curso de Pós-Graduação 
em Pelotas/RS. 
10/03 – Reunião com professores do 
Curso de Administração. 
 
 
 

 
23/03 – Acompanhamento da 
formatura do Curso Gerentes de 
Cidades. 
26/03 – Inicio dos trabalhos no 
Hospital São Francisco de Paula. 
27/03 – Reunião na FEEVALE para 
tratar de parcerias. 
27/03 – Aula Magna do Curso de 
Administração com o professor Clóvis 
Massaud. 
 
Abril 
05/04 – Atividades no Hospital São 
Francisco de Paula – Consultoria 
Técnica do Planejamento Estratégico. 
09 a 11/04 – Participação na Semana 
Acadêmica. 
14/04 – Abertura do MBA 2007 
16/04 – Reunião da Associação 
Comercial e Industrial de Novo 
Hamburgo (ACINH) para tratar de 
parceria com a FACCAT e seus 
professores a fim de que os mesmos 
atuem como instrutores nos cursos 
daquela entidade. 
16/04 – Atividades no Hospital São 
Francisco de Paula – Consultoria 
Técnica do Planejamento Estratégico. 
23/04 – Atividades no Hospital São 
Francisco de Paulo – Consultoria 
Técnica do Planejamento Estratégico. 
30/04 – Atividades no Hospital São 
Francisco de Paulo – Consultoria 
Técnica do Planejamento Estratégico. 
 
Maio 
07/05 – Reunião com o Sr. Alex 
Boscaini – Prefeito Municipal de 
Viamão para ajustes no Planejamento 
Estratégico realizado em 2006. 
14/05 – Encerramento das atividades 
no Hospital São Francisco de Paula. 
30/05 – Curso de extensão (BSC) 
para os professores da FEEVALE 
ministrado pelo coordenador do 
Curso de Administração. 
 



Junho 
06/06 – Encerramento do curso de 
extensão na FEEVALE. 
17/06 – Reunião administrativa com 
os professores e colaboradores que 
atuam na coordenação do curso, na 
pós-graduação e nos cursos de 
extensão. 
19/06 – Reunião sobre Ensino a 
Distância com professor Delmar 
Backes. 
 
Julho 
09 a 11/07 – Curso de Formação de 
Chefias e Lideranças na Werk-Schott 
(NH) ministrado pelo Coordenador do 
Curso de Administração. 
13/07 – Reunião no Conselho 
Regional de Administração para tratar 
de palestra sobre Mediação e 
Arbitragem. 
17, 19 e 20/07 – Matriculas. 
16, 18, 23 e 25/07 – Curso de 
Formação de Chefias e Lideranças 
na Sap Chutz (CB) ministrado pelo 
Coordenador do Curso de 
Administração. 
 
Agosto 
01 a 03/08 – Participação do 
Coordenador do Curso no XVIII 
ENANGRAD – Encontro Nacional dos 
Cursos de Graduação em 
Administração realizado em 
Cuiabá/MT. 
07/08 – Matriculas (época especial). 
17/08 – Reunião com o professor 
Derli Schmidt e alunos do MBA para 
definição da viagem ao Chile. 
18/08 – Participação no Encontro de 
Coordenadores de Cursos de 
Administração realizado em Porto 
Alegre cuja organização foi do 
CRA/RS. 
25/08 – Reunião com os alunos 
formandos de 2007 que necessitarão 
realizar semi-intensivo. 
30/08 – Reunião na Metalúrgica 
Altero para definição do Programa de 

Desenvolvimento de Gestores que 
será organizado pela FACCAT. 
 
Setembro 
03/09 – Reunião na ACINH para 
tratar parceria nos cursos de pós-
graduação. 
13/09 – Reunião na FDRH – 
Fundação para o Desenvolvimento 
em Recursos Humanos, POA, para 
acertar detalhes do curso Gerentes 
de Cidades. 
14/09 – Reunião com a Diretoria da 
Metalúrgica Altero. 
24/09 – Reunião na OCERGS. 
24/09 – Palestra do Coordenador do 
Curso de Administração na 
Faculdade de Administração do 
SENAC em Porto Alegre. 
 
Outubro 
01/10 – Reunião almoço com a 
equipe da Academia de Líderes para 
ajustar as atividades do projeto. 
02/10 – Reunião com Liane Bauer – 
diretora do colégio Santa Terezinha 
em Campo Bom. 
09/10 – Reunião na OCERGS. 
22/10 – Participação do I Encontro 
Regional de Cooperativismo. 
26/10 – Reunião com alunos do MBA 
2006 para tratar sobre a monografia 
de final de curso. 
 
Novembro 
22/11 – Visita aos alunos do Curso 
“Gerentes de Cidades” na cidade de 
Tramandai. 
 
Dezembro 
 

14/12 – Formatura do Curso 
“Gerentes de Cidades” com a 
participação do professor Jorge 
Marcelo na cidade de Tramandai. 
16/12 – Participação do Coordenador 
do Curso de Administração na 
formatura do Curso “Gerentes de 
Cidades” na cidade de Taquara. 
 



 

EM DESTAQUE 
 
V Mostra de Iniciação 
Cientifica 
 
Tem como objetivo incentivar a 
pesquisa como uma atividade básica 
para a graduação, estimulando a 
participação de estudantes em 
atividades de investigação que 
desenvolvam seu interesse pela 
busca da explicação cientifica, além 
de oportunizar a participação de 
alunos pesquisadores de outras 
instituições de ensino superior.                    
 

                               
 

             

 
 
 

 
 

VIII Semana Acadêmica 
 
A 8ª Semana Acadêmica do Curso de 
Administração foi promovida nos dias 
09, 10 e 11 de abril. Na oportunidade 
palestraram os professores 
convidados Alessandro Orofino e 
Vergílio Perius sobre os seguintes 
temas respectivamente: Cenários e 
Mudanças Organizacionais e 
Perspectivas para o Cooperativismo 
Gaúcho.  

               
 Prof. Vergílio Perius 

     
    Prof. Alessandro Orofino 
 

III Seminário de 
Responsabilidade Social 
 
Um dos palestrantes foi o deputado 
estadual Jerônimo Goergen (PP) que 
tratou da responsabilidade social no 
agronegócio. O segundo convidado 
foi o gerente geral de gestão de 
pessoas e de responsabilidade sócio-
ambiental do Banco do Brasil. 



Geraldo Cecconi Viñas falou a 
respeito da função social da 
instituição financeira. O evento 
ocorreu no dia 25 de outubro.  
 

    

   Dep. Estadual Jerônimo Goergen 

 Geraldo Viñas 
 

 
Pesquisa & Pós-
Graduação 
 
Nossa instituição está organizando 
todos os procedimentos burocráticos 
para viabilizar a pesquisa no âmbito 
das Faculdades Integradas de 
Taquara. Nesse sentido, três projetos 
de pesquisa foram contemplados com 
recursos próprios da FACCAT.  
 

• Perfil Econômico-Social da 
Região do Vale do Paranha-
Encosta da Serra – Professora 
Dilani Bassan; 

• Caracterização da 
maternidade na adolescência 
no Vale do Paranhana: perfil 

sócio-demográfico, 
expectativas e vivências dos 
jovens, seus parceiros e 
familiares – Professora Daniela 
Centenaro Levandowski; e 

• Perfil do transporte escolar nos 
municípios que formam o 
Corede Paranhana-Encosta da 
Serra – Professor Jorge 
Marcelo Wohlgemuth. 

 
Em 2007 foi constituído o Comitê de 
Pesquisa das Faculdades Integradas 
de Taquara, órgão responsável pelo 
acompanhamento da pesquisa em 
nossa instituição através de 
pareceres técnicos iniciais, parciais e 
finais nos projetos. O Comitê ficou 
assim formado: Professora Denise 
Falcke, Dra.; Professor Fernando 
Dewes, Dr. (coordenador); Professora 
Lorena Maria de Quadros, Dra.; 
Professor Marcelo Duarte, Dr.; 
Professora Regina Leitão Ungaretti, 
Dra.; e Professor José Eduardo 
Zdanowicz, Dr. 
No final de dezembro foi lançado o 
Edital de Pesquisa n° 01/2007, para o 
desenvolvimento de pesquisas a 
partir de 2008. 
Nos Cursos de Pós-Graduação 
destaque para o MBA FACCAT com 
suas quatro ênfases (Gestão 
Empresarial, Marketing, Controladoria 
e Finanças e Recursos Humanos); 
para o Curso em Gestão de 
Cooperativas realizado em 
Pelotas/RS e para os cursos na área 
da Pedagogia com parceria firmada 
com as prefeituras municipais de 
educação da região. 
 

CONEXÃO FACCAT 
 
A Coordenação do Curso de 
Administração participou ativamente 
da Conexão FACCAT 2007. Para a 
recepção dos alunos do ensino médio 
participaram, além do Coordenador 

 



do Curso, o (a)s seguintes 
professore(a): Margarete Lucca, 
Tatiana Ghedine, Jorge Marcelo. 
Representando o Banco de Talentos 
participou sua coordenadora 
Jaqueline Beatriz Schmitt. Contamos, 
ainda, com a participação da 
secretaria da coordenação do Curso 
de Administração e Vice-Direção de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Daiana 
dos Santos. Para dar depoimentos 
sobre a IES participaram o (a)s 
acadêmico (a)s Carla Gomes, Ismael 
Fischer e Lisandro Arnhorld. Na 
oportunidade foi utilizado o vídeo 
institucional do Conselho Federal de 
Administração (CFA) sobre a 
profissão do Administrador, bem 
como a distribuição da Revista do 
CFA e do Jornal Master do Conselho 
Regional de Administração.  
 

     
 

     
 

CONVÊNIOS 
 
Firmado convênio de apoio financeiro 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo do 

Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS 
com vistas à concessão de bolsas de 
estudos a associados e empregados 
de sociedades cooperativas no 
Estado do Rio Grande do Sul, para 
participarem do Curso de 
Especialização em Gestão de 
Cooperativas.  
 

MEETING 
 
Encontros direcionados a um grupo 
seleto de executivos de empresas 
interessados em informações sobre 
gestão empresarial. O primeiro 
meeting teve como foco principal a 
gestão na saúde. Nesta primeira 
edição escolhemos o tema “Porque 
os hospitais entram em falência?”. O 
evento contou com o apoio do 
Conselho Regional de Administração 
(CRA) e com a presença dos 
palestrantes Elcio Callegaro, 
Francisco Dias Duarte e Alexandre 
Tavares.  
 

 

Elcio Callegaro 

 
Francisco Duarte 



Melhores Universidades 
2007 
 
Pelo terceiro ano consecutivo o Curso 
de Administração foi escolhido pelo 
Guia do Estudante, Editora Abril, 
como um dos melhores do país. 
 

Seminário dos 
Coordenadores de 
Cursos de Administração 
 
Participação do Coordenador do 
Curso, Professor Roberto Morais, do 
evento realizado no dia 18 de agosto 
em Porto Alegre. O objetivo do 
seminário foi discutir o ensino de 
Administração no contexto atual e 
sua projeção para o futuro. 
 

I Encontro Regional de 
Cooperativismo 
 
O cooperativismo se apresenta como 
alternativa para atenuar o 
desemprego porque ajuda a 
minimizar problemas sociais e 
econômicos e funciona como 
instrumento econômico de 
fortalecimento de comunidades na 
luta pela sobrevivência. Assim, no dia 
22 de outubro participaram como 
palestrantes o Presidente Nacional do 
Banco Sicredi, Sr. Ademar Schardong 
e o Sr. Derli Schmidt, representando 
o SESCOOP/RS. Na oportunidade as 
tendências do cooperativismo no Rio 
Grande do Sul foram apresentadas e 

debatidas. 

 
Ademar Schardong  

 
Derli Schmidt 

 
Mediação e Arbitragem 
 
“Mediação e Arbitragem: a solução 
dos seus problemas” foi tema da 
palestra proferida no dia 20 de 
agosto. O assunto foi abordado pelo 
Administrador e Presidente da 
Câmara de Mediação e Arbitragem 
do CRA/RS, Gilberto Zereu. Para 
2008 está previsto um Curso de 
Especialização Lato Sensu em nossa 
Instituição. 

 
 



ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 
 
EXPOAGAS 

 
Alunos da disciplina de Tópicos 
Especiais III, da professora Carine 
Backes Dörr, conheceram a 
EXPOAGAS – Exposição da 
Associação Gaúcha de 
Supermercados. Além da visita à 
EXPOAGAS, que proporcionou aos 
acadêmicos vivenciar a experiência 
de um evento deste porte e conhecer 
as novidades que impulsionam os 
negócios do setor, os alunos também 
tiveram a oportunidade de assistir à 
palestra de Max Gehringer, 
especialista em Marketing, escritor, 
administrador e consultor de 
empresas, que falou sobre “A 
Comédia Corporativa” e sobre a 
necessidade de mudança e inovação 
constantes. 
 
Os acadêmicos também puderam 
prestigiar a palestra-show com a 
Família Lima, sobre 
comprometimento e responsabilidade 
do trabalho em equipe. Na opinião 
dos alunos da disciplina, a 
participação em eventos deste nível, 
oportunizada pela Faccat, eleva a 
qualidade dos futuros profissionais de 
Marketing.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PROJETO PLANTAR 
 
Acadêmicos da disciplina de Tópicos 
Especiais II, do curso de Marketing 
das Faculdades de Taquara, sob a 
coordenação da professora Suzana 
Neves, lançaram o Projeto Plantar, 
com um plano de ação que iniciou 
dias 4, 5 e 6 de junho, no campus. 
Desenvolvido como atividade em sala 
de aula para conscientizar as 
pessoas dos efeitos nocivos do 
aquecimento global, a iniciativa alerta 
para a gravidade da situação atual e 
para o papel do profissional de 
Marketing em preparar as empresas 
para esta nova realidade. 
 
Unidos em torno desse objetivo e 
cientes de que cada cidadão pode 
fazer a sua parte, os alunos 
distribuíram, no saguão entre os 
blocos B e C, mudas de árvores para 
as pessoas interessadas em ajudar 
na redução dos danos provocados 
pelo efeito estufa. Simultaneamente, 
eles elaboraram um vídeo e um folder 
com dicas de preservação do meio-
ambiente. 
 

     
 

 
Profª Suzana Neves e seus aluno(a)s 

Profª Carine, Max Gehringer  
e alunos da FACCAT 



MERCADO 
ALTERNATIVO 
 
Na busca por novas alternativas de 
negócios para nossa Instituição e, em 
especial, para os professores do 
Curso de Administração a 
Coordenação do Curso de 
Administração buscou ampliar as 
possibilidades de atuação. Assim, 
foram criados três novos negócios: a) 
Academia de Líderes; b) Cursos In 
Company e, c) Consultoria Técnica 
Empresarial. 
 
ACADEMIA DE LÍDERES 
 
Trata-se de um programa de 
treinamento corporativo concebido 
para o desenvolvimento de 
competências associadas à liderança, 
trabalho em equipe e motivação para 
o alto desempenho. Os programas 
serão ministrados no Parque das 
Laranjeiras, em Três Coroas, 
utilizando os recursos didáticos mais 
variados como rafting direcionado 
para o desenvolvimento de 
habilidades de liderança, tirolesa para 
a motivação individual e 
enfrentamento de desafios e jogos de 
empresa (ao ar livre) para trabalho 
em equipe, liderança, julgamento e 
tomada de decisão. O projeto piloto 
foi realizado com funcionários da 
FACCAT e já está à disposição da 
empresas da nossa região e do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
 

 

 
 
CURSOS IN COMPANY 
 
O FACCAT IN COMPANY é um 
programa de educação continuada 
que desenvolve cursos customizados 
para organizações que buscam 
soluções educacionais para 
desenvolvimento, qualificação e 
capacitação de seus profissionais. O 
que se pretende com os cursos in 
company é definir conteúdos focados 
nas necessidades da empresa 
interessada, na área de 
conhecimento demandada. Atuam no 
programa professores altamente 
capacitados do Curso de 
Administração, autores de livros com 
vasta experiência de ensino, 
pesquisa, gestão empresarial, 
consultoria e em cargos gerenciais e 
executivos no setor público e privado. 
Entre as empresas participantes de 
2007 destacam-se: Metalúrgica Altero 
(Sapiranga); Werk Shot (Novo 
Hamburgo); Hospital São Francisco 
de Paula (São Francisco de Paula) e 
Sap Chutz (Campo Bom). Para 
janeiro e fevereiro de 2008 já estão 
programados cursos na Metalúrgica 
Altero e na PL Metalúrgica (Novo 
Hamburgo).  
 
CONSULTORIA TÉCNICA 
EMPRESARIAL 
 
Atividade profissional de diagnóstico 
e formulação de soluções acerca de 
um assunto ou especialidade. Nossa 
proposta é oferecer aos clientes 
soluções completas, criativas e 
inovadoras em gestão. Já 
participaram deste programa a 
Prefeitura Municipal de Viamão, o 
Hospital São Francisco de Paula e a 
Solis Cooperativa de Soluções Livre 
(Lajeado/RS). 
 



CURSOS DE 
EXTENSÃO e 
OFICINAS 
 
GERENTES DE CIDADES 
 
Tem como público alvo prefeitos, 
vices, secretários municipais, 
vereadores e servidores que 
desempenham a função de gestores 
municipais, além de profissionais que 
atuem em outras esferas 
institucionais, não ligados ao 
governo. Em 2007 ocorreu sua 5ª 
edição, na cidade de Taquara, e a 
primeira edição no Litoral Norte, no 
município de Tramandai. 

 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 
COM USO DA CALCULADORA 
HP 12C 
 
Evento gratuito aberto aos 
acadêmicos do Curso de 
Administração. A oficina contou com 
a participação de 100 (cem) alunos e 
foi ministrado pelo professor Gustavo 
Hermes, nos dias 24 de março e 01 
de setembro. 
 
FLUXO DE CAIXA 
 
O curso ministrado pelo professor 
Sérgio Nikolay, em 19 de maio, 
contou com a participação de 40 
(quarenta) acadêmicos. 

 
 
 
 

 
 
ELABORAÇÃO DE 
CURRÍCULUM VITAE 
 
Oficina ministrada pela Coordenadora 
do Banco de Talentos da FACCAT, 
Jaqueline Beatriz Schmitt, para 
acadêmicos e interessados em geral. 
A oficina contou com 12 participantes. 
 
DESMISTIFICANDO O 
MERCADO DE AÇÕES 
 
O professor Henrique Dörr ministrou 
esta oficina que buscou informar aos 
nossos acadêmicos como funciona o 
mercado de ações no Brasil. Pelo 
interesse demonstrado foram 
realizadas duas turmas nos dias 28 
de julho e 29 de setembro, 
totalizando 49 participantes. 
 
DEMONSTRATIVO DE FLUXO 
DE CAIXA EM SUBSTITUIÇÃO 
AO DOAR 
 
Oficina ministrada pelo professor 
Jorge Marcelo Wolgemuth, no dia 22 
de setembro, contou a participação 
de 12 acadêmicos. 

 
ACADÊMIA EM FOCO 
 
O Curso de Administração realizou 
reuniões com seus professores nos 
dias 10 de março e 18 de agosto 
buscando discutir temas como: 
implantação da nova grade curricular, 
trabalho de conclusão de curso, 
produção cientifica dos professores, 
sistemática de avaliação, entre 
outros. 



MONITORIAS 
 
As atividades de monitoria 
compreendem as atribuições 
auxiliares relativas aos encargos 
acadêmicos associados a uma 
disciplina, sendo desenvolvidas sob a 
supervisão e a orientação de um 
professor da disciplina em questão. 
Em 2007 as disciplinas contempladas 
foram a Contabilidade Introdutória e a 
Matemática Financeira, tendo como 
monitores os acadêmicos Evandro 
Schornadie e Marco Juliano Lima. 
 

VISITAS TÉCNICAS 
 

O curso de graduação tem por 
objetivo a formação geral do 
acadêmico, sendo assim buscamos 
aliar teoria e prática com Visitas 
Técnicas á empresas da região e do 
Estado do Rio Grande do Sul.  
Esta atividade visa também, 
proporcionar conhecimentos de 
diferentes realidades organizacionais, 
tanto no porte da empresa como no 
segmento de mercado e suas 
peculiaridades individuais. Em 2007 
foram realizadas visitas técnicas na 
empresa Schincariol e no Conselho 
Regional de Administração 
(CRA/RS). 
 

PROJETO 
VOLUNTÁRIO 
 
Incentivar e consolidar a cultura do 
trabalho voluntário junto aos 
acadêmicos e promover a educação 
para o exercício consciente da 
solidariedade e da cidadania é o 
objetivo principal deste projeto. 
Contamos com acadêmico(a)s 
desenvolvendo atividades voluntárias 
em entidades como: APAE de 
Igrejinha; Adene (Taquara); Helfen 

(Taquara) e Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fórum 
de Taquara). 
 

REVISTA COLÓQUIO 
 
Neste ano foi realizada a entrega 
para nossos professores das 
publicações referente ao ano de 
2006. Além destes e dos autores 
estamos mantendo permuta com 
setenta (70) Instituições de Ensino 
Superior do Brasil através de nossa 
Biblioteca. 
 
 
A equipe responsável pelas 
realizações de 2007 e suas 
respectivas atividades seguem 
abaixo: 
 
Prof. Roberto Morais – Coordenador 
do Curso de Administração e Vice-
Diretor de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
Prof. Fernando Dewes – 
Coordenador do Comitê de Ética em 
Pesquisa e do Comitê de Pesquisa. 
Prof. Marcelo Duarte – Editor da 
Revista Colóquio. 
Prof. Jorge Marcelo – Coordenador 
do Curso Gerentes de Cidades. 
Profª. Margarete Lucca – Orientação 
Acadêmica e Profissional, Visitas 
Técnicas, Novas Diretrizes 
Curriculares e Projeto Pedagógico 
dos Cursos Tecnológicos. 
Profª Tatiana Ghedine – Mostra de 
Iniciação Cientifica, I Encontro 
Regional de Cooperativismo, Novas 
Diretrizes Curriculares e Projeto 
Pedagógico dos Cursos 
Tecnológicos. 
Prof. Derli Schmidt – Viagens de 
Estudos e Coordenação do Pós-
Graduação em Gestão de 
Cooperativas. 
Jaqueline Beatriz Schmitt – Gestora 
do Banco de Talentos. 



Juliana Fabro – Auxiliar de 
Coordenação. 
Daiana dos Santos – Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


