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Este informativo, elaborado pelas Coordenação dos

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Turismo e Gestão

Comercial, visa apresentar periodicamente à comunidade acadêmica

e regional uma síntese das principais atividades e projetos que estão

sendo desenvolvidos, os eventos da área, bem como temas atuais que

envolvem os profissionais contábeis.

Desta forma, lhes convidamos a acompanhar nas

próximas páginas os acontecimentos relacionados a nossa área,

sendo este um espaço de conhecimento e que nos permite, mesmo de

forma online, estar próximos de nossos acadêmicos e de nossa

comunidade!
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Apresentação



Em 1º de março de 2021, o Prof. Dr. Marcos

Paulo Dhein Griebeler assumiu a coordenação de

três Cursos de Graduação: Administração, Ciências

Contábeis e Turismo, assim como do Tecnólogo em

Gestão Comercial. É Doutor e Mestre em

Desenvolvimento Regional, pela Universidade de

Santa Cruz do Sul (UNISC). É ainda graduado em

Administração de Empresas e com especialização

em Pedagogia Empresarial, ambos pelo

UNILASALLE.

Palavra do Coordenador

Além de coordenador, está ainda vinculado ao Mestrado em

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara

(FACCAT). Seu e-mail de contato é: marcosdhein@faccat.br

Nas palavras do coordenador: “Registro aqui as boas-vindas aos

acadêmicos para este novo semestre e nosso compromisso está em

contribuir para a formação acadêmica dos acadêmicos dos cursos que

integram a Área de Negócios da FACCAT, com dedicação, atenção e

dinamicidade. Ao mesmo tempo, vamos nos aproximar mais dos

acadêmicos pelo projeto “Prosa com o Coordenador”.

A equipe de apoio é composta pelos seguintes colegas:

Curso Administração/Gestão Comercial:

Prof. Felipe Leão – felipeleao@faccat.br

Curso de Turismo:

Prof.a Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br

Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br

Curso de Ciências Contábeis:

Prof.a Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br

Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br
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Durante sua caminhada acadêmica, teve a oportunidade de compartilhar

experiências com colegas, professores e principalmente pode alinhar as teorias

e práticas ensinadas em aula com a consolidação de seu propósito: se

transformar em uma empreendedora. “Hoje, com toda convicção, posso afirmar

que se não fosse o incentivo e ajuda dos professores, talvez meu medo tivesse

me paralisado e não teria seguido em frente. Os dias corridos, o cansaço, e

principalmente por não confiar no meu potencial eram fatores que impediam de

seguir meu sonho, algo que foi totalmente superado conforme o aprendizado

que eu ia adquirindo aula a aula”.

Egressos que INSPIRAM

Hoje a história é de

nossa formanda Joice Luana,

aluna do Curso de

Administração e atualmente

proprietária da Loja Linda

Flor (@lindaflor_clothes) na

cidade de Sapiranga. Durante

sua trajetória profissional no

mundo coorporativo, Joice

sempre procurou

empreender. Passou por

diversas experiências

empreendedoras, como

venda de brigadeiro,

roupas e até perfumaria em catálogo. Apesar de ter uma dupla jornada de

trabalho, ela sempre esteve focada em seu propósito de vida. “Quando

ingressei em Administração na FACCAT, me identifiquei muito com o

universo do empreendedorismo, aumentando ainda mais meu anseio de ter o

meu próprio negócio e mudar a vida das pessoas de alguma forma”.
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Joice é uma jovem empresária que está passando por um

grande desafio: enfrentar a principal crise econômica do país das últimas

décadas e demonstra confiança inspirando cada vez mais seus

colaboradores e clientes. “As pessoas que trabalham comigo me inspiram,

minhas clientes se tornaram minhas amigas e posso afirmar que estou

vencendo a pior crise do mundo, mesmo estando apenas no meu segundo

ano de loja”.

Nossa egressa empreendedora deixa um recado para você que

pretende estudar ou já está graduando: “ Se eu pudesse dar um conselho

seria: COMECE. A FACCAT é minha segunda casa, guarde teus professores

como guias para tudo, eles sempre querem nosso bem, siga teus sonhos e se

não tiver um propósito definido, não te preocupes, no caminho tu

encontrarás, pode ter certeza”.

Egressos que INSPIRAM
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AGENDE-SE 

PROSA COM O COORDENADOR – CURSO ADMINISTRAÇÃO:

Dia 11/05/2021 – Horário: 18 h às 19 h

Link: meet.google.com/wrc-qkie-guw
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No dia 13 de março de 2021, o curso de Ciências

Contábeis promoveu uma oficina sobre a Declaração do Imposto de

Renda da Pessoa Física (IRPF). Ministrada pela Prof.ª Me. Tatiane

Pietrobelli Pereira, a oficina possibilitou o entendimento sobre o

cálculo do IRPF, bem como propiciou a atualização dos participantes

em relação à legislação vigente, visando auxiliar os interessados na

elaboração da Declaração Anual de Rendimentos.

A oficina contou com 41 participantes, que foram instruídos

sobre a obrigatoriedade da declaração, o prazo de envio, o pagamento

e a restituição do Imposto de Renda, as tabelas progressivas para o

cálculo do IRPF, bem como os modelos de elaboração da declaração.

Além destes tópicos, foi abordado sob o ponto de vista prático os

tipos de rendimentos, a formação da base de cálculo do imposto, as

alíquotas e deduções possíveis. A Professora tratou ainda de casos

específicos, como as pensões alimentícias, financiamentos,

investimentos, bem como a declaração para o Microempreendedor

Individual (MEI)

Oficina sobre Declaração do Imposto de Renda
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Os acadêmicos matriculados no componente curricular “Estágio

Supervisionado”, sob a supervisão da Prof.ª Me. Tatiane Pietrobelli Pereira

estão prestando serviços de orientação e elaboração da Declaração do

Imposto de Renda para a comunidade, bem realizando demais atendimentos

contábeis.

Prestação de Serviços Contábeis à Comunidade
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AGENDE-SE 

PROSA COM O COORDENADOR – CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS:

Dia 12/05/2021 – Horário: 18 h às 19 h

Link: meet.google.com/wrc-qkie-guw
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Quero dar as boas-vindas ao professor Marcos Paulo ao Curso de Turismo e

sei que juntos faremos um ótimo trabalho neste ano, um ano de mudanças e

renovações. Quero também agradecer a todos os professores do curso de

Turismo, que em meio a esse ano atípico, vêm trabalhando para manter o

curso forte e dando assistência e apoio para todos os alunos.

Coloco-me à disposição de todos vocês para auxiliá-los neste semestre,

muito obrigado a todos e um ótimo ano para todos nós. Contatos:

marcorodrigues@sou.faccat.br / (51) 9.9556.3283

Sejam todos muito bem-vindos!

Desejo aos colegas um ótimo

semestre, que sigam firme nessa

caminhada, trabalhando para que

estejam preparados para aplicar no

mercado de trabalho todos os

conhecimentos adquiridos neste

processo. Sei que é um ano difícil,

de baixa no setor e que muitos estão

preocupados, mas é aqui que vamos

pesquisar, estudar e achar soluções

para a retomada do setor, com

certeza será um semestre de muito

aprendizado.

Palavras do Representante Discente
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Com o início das aulas em primeiro de março de 2021 e mantendo a

modalidade de ensino online, foi a estratégia tomada pela instituição no

sentido de preservar a saúde de todos em razão da pandemia do Coronavírus

que continua fazendo vítimas e trazendo muita dor e dificuldades a todos. Na

ocasião, os novos acadêmicos do curso foram recepcionados pela Secretaria de

Graduação, que abordou assuntos gerais, como o Portal do Aluno, a parceria

com Google, o sistema de notas, as documentações necessárias, entre outros.

Neste semestre, a semana inicia com a disciplina de Planejamento e

Organização em Turismo I, com a prof. Vânia; que já destacou o interesse em

realizar o inventário turístico do município de Três Coroas; nas terças-feiras

ocorrem as aulas de estágio com a prof. Jamile; nas quartas-feiras, o prof. Julio

retoma o semestre e inicia no modelo online com a disciplina de Gestão de

Serviços; e nas quintas-feiras, os prováveis formandos realizam os encontros

para organizar os trabalhos de conclusão de curso com a prof. Jamile.

Acreditamos que como já estamos mais adaptados ao modelo online, a

participação e o envolvimento nas aulas tende a ser maior para nos

aproximarmos à realidade da sala de aula presencial. Com isso, reforçamos a

importância da participação de todos, diariamente nas aulas, nas discussões,

nos exercícios, em todas as atividades propostas em sala de aula, pois é assim,

com essa parceria que crescemos juntos e estreitamos os laços entre professor

e aluno.

Início das Aulas
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Como nossa sala de aula rompeu as quatro paredes do campus Faccat

desde o ano passado, nossos eventos também precisam ser retomados

virtualmente, assim, a primeira atividade do ano será o Painel Temático de

Turismo, a ser realizado no dia 10 de maio, para também comemorar o dia

Nacional do Guia de Turismo. Nosso painel terá como tema: O turismo e a

pandemia: planejar para agir com segurança para todos, e como painelistas,

teremos as bacharéis em turismo Lenora Schneider (Abbtur Nacional) e

Vanessa Karine Spindler (Abbtur RS e Prefeitura de São Francisco de Paula).

Participe e prestigie, também divulgue e convide mais pessoas para

participar, pois será um evento aberto a todos os interessados. Contamos com

a sua participação!

Painel Temático de Turismo

Lenora Schneider Vanessa Karine Spindler
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Painel Temático de Turismo

AGENDE-SE 

PROSA COM O COORDENADOR – CURSO TURISMO:

Dia 10/05/2021 – Horário: 18 h às 19 h

Link: meet.google.com/wrc-qkie-guw

INFORMATIVO Nº 01 – 30/04/2021 ÁREA DE NEGÓCIOS – FACCAT 
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS, TURISMO E GESTÃO COMERCIAL



Estes resultados evidenciam o quanto as empresas precisam se adequar

rapidamente ao mundo virtual. E você está preparado para se adaptar a este

novo mundo? A pandemia fez com que os profissionais saíssem da zona de

conforto e mudassem seu planejamento para evitar a falência. Segundo a

empreendedora Joice Luana, proprietária da loja de vestuário Linda Flor em

Sapiranga a pandemia foi mais um desafio a ser superado: “Foi preciso se

reinventar, fortaleci meu marketing digital e segui trabalhando no modelo de

tele entrega.”

Pesquisas apontam que as vendas online devem crescer 

26% em 2021.

Segundo Ebit/Nielsen, maior

plataforma de opinião de

consumidores do país, as vendas e-

commerce, no Brasil, devem atingir

um faturamento de R$ 110 bilhões

no ano de 2021. Isso apenas

demonstra o grande impulso que a

pandemia deu para que as empresas

se adaptassem o quanto antes a esta

modalidade de vendas. A pesquisa

revelou também que 95% das

pessoas, que realizaram compras

online, pretendem continuar

comprando via internet

independentemente da chegada da

vacina.
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Se você pensa que não está preparado

para vender pela internet, existe uma maneira simples

de iniciar através de suas redes sociais. Transforme

seu passatempo em uma vitrine de seu negócio. Mais

de 90% das empresas estão presentes nas redes e se

você não está presente, está mais que na hora de estar

engajado. Redes sociais como Facebook, Youtube,

Instagram, Tiktok, LInkedin e Twitter já fazem parte

do dia a dia dos negócios, basta saber utiliza-la.

Segundo a agência americana Ironpaper mais de 90%

das decisões de compras estão ligadas diretamente as

redes sociais, então comece hoje, foque em uma rede,

organize suas ações, crie rotinas de postagens,

desenvolva conteúdo que possam interagir com seu

público. Este engajamento o deixará mais próximo do

seu cliente, fazendo com que sua marca fique mais

forte no mercado.

Pesquisas apontam que as vendas online devem 

crescer 26% em 2021

AGENDE-SE 

PROSA COM O COORDENADOR – CURSO TECNÓLOGO EM 

GESTÃO COMERCIAL:

Dia 13/05/2021 – Horário: 18 h às 19 h

Link: meet.google.com/wrc-qkie-guw
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A Incubadora ParanhanaTEC é uma parceria entre a FACCAT -

Faculdades Integradas de Taquara - e a Prefeitura Municipal de

Igrejinha/RS. O local serve para incentivar jovens empreendedores a

desenvolver ideias inovadoras. Além do espaço físico, as startups recebem

do município toda infraestrutura básica e o espaço para suas instalações.

A Faccat é a responsável pela seleção dos projetos, mentoria e

assessoria técnica, com objetivo de orientar e aconselhar os jovens

empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a

alavancar os seus empreendimentos.

Para saber mais, acesse: https://paranhanatec.faccat.br/

Incubadora ParanhanaTEC
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No dia 15 de maio de 2021, das 8h às 12h, ocorrerá de forma online

a oficina de Matemática Financeira com uso da Calculadora HP 12C, a ser

ministrada pelo Professor Me. Cláudio Kaiser. Esta oficina apresentará as

operações financeiras que a calculadora HP12C possibilita, como cálculo

de juros simples e composto, valor de parcela de financiamentos, entre

outros.

Assim, esta é uma oportunidade para conhecer os principais 

comandos da calculadora e suas funções. As inscrições podem ser 

realizadas até o dia 15 de maio, por meio do link: 

Matemática Financeira com uso da 

Calculadora HP 12C
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Conselho Federal de Contabilidade – CFC

https://cfc.org.br/

Conselho Regional de Contabilidade - CRC-RS

http://www.crcrs.org.br/

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

http://www.cpc.org.br/CPC

Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/

Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC

http://www.fbc.org.br/

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON

http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/

Planalto – Legislação

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/

Perguntas e Respostas – IRPF 2021

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-

frequentes/declaracoes/dirpf

Links Interessantes

INFORMATIVO Nº 01 – 30/04/2021 ÁREA DE NEGÓCIOS – FACCAT 
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS, TURISMO E GESTÃO COMERCIAL

https://cfc.org.br/
http://www.crcrs.org.br/
http://www.cpc.org.br/CPC
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/
http://www.fbc.org.br/
http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf


Perfis no Instagram

A turismóloga criativa

@aturismologacriativa

Bando

@bandoexperienciasguiadas

World of tourism Brazil

@worldoftourismbrazil

Sites

Ministério do Turismo: https://www.gov.br/turismo/pt-br

Secretaria de Turismo do RS: https://www.turismo.rs.gov.br/inicial

Abbtur - Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo: 

http://www.abbtur.com.br/abbtur/

Convention and Visitors Bureau: http://www.conventionbureau.com.br/

Revistas acadêmicas brasileiras

Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo: https://www.rbtur.org.br/rbtur

Revista Turismo em Análise: https://www.revistas.usp.br/rta

Turismo Visão e Ação: https://siaiap32.univali.br//seer/index.php/rtva

Links Interessantes
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Revista de Administração de Empresas Eletrônica - RAEE

Revista Eletrônica de Administração - READ

Revista de Administração Contemporânea - RAC

RAC - Eletrônica

Revista de Administração de Empresas - RAE

RAE - Eletrônica

Revista de Administração da Universidade de São Paulo - RAUSP

Fundação de Economia e Estatística - FEE

Gestão e Produção

CAPES (periódicos)

Revistas interessantes

Conselho Federal de Administração - CFA

Conselho Regional de Administração - CRA/RS

Web sites interessantes

Encontro Nacional dos Cursos de Pós-Graduação e

Pesquisa em Administração - EnANPAD

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração -

AnGRAD
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E assim finalizamos o nosso primeiro informativo. Esperamos que

tenham aproveitado e seja um meio importante de acesso à informação e

ao conhecimento de qualidade.

Para aqueles que desejam contribuir com a elaboração do

informativo, façam contato com a equipe da Área de Negócios , será um

prazer receber ajuda e contribuições para o próximo número.

Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler – marcosdhein@faccat.br

Coordenador dos Cursos de Administração, Ciências contábeis, Turismo e

Gestão Comercial

Curso Administração/Gestão Comercial:

Prof. Felipe Leão – felipeleao@faccat.br

Curso de Turismo:

Prof.a Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br

Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br

Curso de Ciências Contábeis:

Prof.a Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br

Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br

Até o Informativo 02 da Área de Negócios da FACCAT.

Mensagem Final
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