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ÁREA DE NEGÓCIOS – FACCAT

CONHEÇA O QUE É ÁREA DE NEGÓCIO FACCAT

Pensando em integrar as áreas de conhecimento, principalmente na parte
das Ciências Sociais Aplicadas, e realizar uma troca de aprendizagem, de
atividades, de ações foi criada a Área de Negócios Faccat. O novo núcleo
engloba os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial e
de Turismo. Esses cursos de graduação têm como coordenador o professor
Marcos Paulo Dhein Griebeler.
Marcos Paulo explica que a proposta vem ao encontro de expor a forma
como se inter-relacionam as áreas do Conhecimento, especificamente na parte
das Ciências Sociais Aplicadas. “Mesmo sendo distintas em sua gênese, os
cursos possuem em comum a realização de atividades para a sociedade.
Contábeis com a prestação de serviços de assessoria contábil; Gestão
Comercial pelo relacionamento entre fornecedor e cliente, assim como
Turismo, com a organização, realização e estruturação de projetos desta área
para a área pública e/ou privada; e a Administração, com a ênfase na melhoria
contínua da gestão de recursos e de processos, com o apoio das pessoas para
tanto”, salienta o coordenador.
Na avaliação do coordenador Marcos Paulo Dhein Griebeler, os quatro
cursos reforçam a importância de realizarem suas atividades em comum. “A
contemporaneidade exige dinamismo, responsabilidade, comprometimento e
sinergia para o alcance dos objetivos. Este é o mote da equipe da Área de
Negócios da Faccat, oferecido aos acadêmicos de um dos cursos integrantes
da mesma”, finaliza.
Fonte: www.faccat.br
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EGRESSOS QUE INSPIRAM

Mônica Cardoso de Oliveira
Hoje a história é da nossa formanda em Gestão Comercial Mônica
Cardoso de Oliveira, que é apaixonada pelo ramo de vendas
Com uma experiência de 30 anos
na área comercial, sendo 10 como
empreendedora de beleza Natura,
Mônica Cardoso de Oliveira, comenta
que vendas é um desafio diário, onde
procura aprender com todos os seus
stakeholders. “Ter o conhecimento do
produto que estamos representando
é fundamental. Além disso, o
estímulo e foco são diários, onde
busco melhoria contínua alinhada à
disciplina que herdei de meus pais”,
revela Mônica.
A empreendedora enfatiza ainda
que a busca pela excelência nos
torna
consumidores
de
conhecimento, fazendo com que a
FACCAT seja fonte inspiradora de
aperfeiçoamento e de criação de
negócios. “Tive inspirações dos
professores
e
colegas.
Meu
empreendimento alavancou porque
aprendi em aula a ler o momento de
crise, compreender o mercado e
empatia ao cliente, adaptando o
negócio por menor que ele seja.”

Mônica: empreendedora de beleza Natura há 10 anos

A ética faz a diferença na
carreira profissional
Mônica deixa um conselho para todos
os acadêmicos das Faculdades Integradas
de Taquara (FACCAT). “Eis uma dica de
ouro para cada um de vocês: Siga em
frente, com coragem, retidão e ética no que
se faz. A FACCAT é um local que já me
emociono só de pensar, e viver lá por
tantos anos, me fez a cada dia ter vontade
de continuar, sou FACCAT, viva FACCAT.”
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ACADÊMICOS DO CURSO DE CONTÁBEIS PRESTAM
ASSESSORIA A UM DOS PROJETO DA
INCUBADORA PARANHANATEC

Os acadêmicos da disciplina de Estágio Supervisionado, acompanhados
da professora Me.Tatiane Pietrobelli, realizaram uma atividade de assessoria
a um dos projetos da Incubadora ParanhanaTEC. Na oportunidade, os
acadêmicos analisaram os questionamentos levantados pelo empreendedor,
que envolveram temas como: investimentos, participação societária e
distribuição de lucros, tipos de empresas, entre outros. Após a análise, foi
produzido um relatório e um vídeo que esclarecem as dúvidas apontadas.
Estas oportunidades mostram a constante dedicação do curso e da
FACCAT em atender as demandas da comunidade, pois desta forma
contribuímos para o desenvolvimento local e para a formação integral de
nossos acadêmicos!.
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TBT: NOITES DOS MUSEUS - PORTO ALEGRE
Em 2018 e em 2019, acadêmicos
da Faccat participaram de um evento
cultural mundial: "A Noite dos
Museus", em Porto Alegre. No
primeiro ano, a chuva forte
atrapalhou participação do público.
Já no segundo ano, os acadêmicos
de Turismo tiveram a parceria dos
estudantes do curso de História da
Faccat, incluindo a participação de
amigos e familiares.

Dicas para conhecer museus e cidades virtualmente
Infelizmente, em razão da pandemia, eventos como esse não estão acontecendo
por enquanto. Porém, isso não significa que não podemos visitar ou conhecer
museus e cidades virtualmente. Confira algumas dicas:
●

A primeira dica de visitação virtual que apresentamos é o MET - The
Metropolitan Museum of Art - localizado na cidade de Nova Iorque. No
museu virtual há diversas exposições com textos em português;

●

A segunda dica é o Bando Experiências Guiadas. O “BANDO é uma
plataforma desenvolvida por guias de Turismo com diversas habilidades,
mas com um ponto em comum, o sentimento COLABORATIVO. Para
visitar a cidade ou realizar o roteiro, você precisa acessar o site do
Bando, fazer sua inscrição no roteiro desejado e acessar o link no dia e
na hora em que a viagem ocorrer. Você assistirá de onde estiver e
conhecerá os pontos turísticos, as belezas naturais e a cultura do
destino escolhido.

Ficou com vontade de visitar, acesse:
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art.
https://www.bandoexperienciasguiadas.com.br/
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ACONTECEU
Inédito: “Coredes em Números” é lançado
Interessados em ficar por dentro de informações e dados importantes sobre os
Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) do Estado já podem concentrar
as buscas em um único local. No sábado, dia 19 de junho, foi lançado o “Portal
Coredes em Números”, que tem a principal finalidade ser uma fonte de consulta
acessível a toda a pessoa interessada em saber como está um determinado número,
recurso destinado ou desempenho no seu município. “Na mesma linha, poderá servir
como consulta para acadêmicos de graduação e de pós-graduação a fim de que
possam realizar estudos condizentes às diferentes realidades territoriais do Rio
Grande do Sul”, destaca o professor Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, um dos
responsáveis pelo desenvolvimento do portal, que se encontra hospedado no link do
Mestrado em Desenvolvimento Regional no site da Faccat, em www.faccat.br.
O lançamento ocorreu de forma virtual e foi transmitido no canal do youtube da
Área de Negócios Faccat. A iniciativa é do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional (PPGDR) das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat).
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SEMANA ACADÊMICA
A Semana Acadêmica da Área de Negócios Faccat ocorreu até o dia 11 de
junho, pelo canal do youtube e pela página do facebook da Área de Negócios. A
integração, reuniu, virtualmente, convidados especiais e acadêmicos, com as
temáticas “Novas Conexões: Câmara de Jovens Administradores CJA/CRA-RS”,
“Lei Geral de Proteção de Dados”; “Dados e Inovação, abordando sob a
perspectiva
do
Digital
Business”;
“Inovação
em
produtos
e
processos”; e “Sustentabilidade e Responsabilidade Social”.

Na avaliação do coordenador dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Gestão Comercial e Turismo, Marcos Paulo Dhein Griebeler, os
cursos precisam ter uma visão sistêmica. “A inter-relação das áreas do
conhecimento é fundamental. Temos que ter uma visão sistêmica e ao mesmo
contribuir para outras áreas do conhecimento e esta ação faz isso”,
analisa. Durante a abertura da Semana Acadêmica da Área de Negócios
Faccat, o diretor-geral, Delmar Backes, reafirmou a importância de compartilhar
e socializar o conhecimento. “O aprendizado faz parte da vida profissional e
que, para muitos, são muitos anos de trabalho, de práticas, de pesquisas, de
questionamentos. Sempre deve estar presente a criatividade, colocar a mão na
massa. A atividade profissional é dinâmica. Não há tempo para se acomodar”,
enfatiza Backes.
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PAINÉIS
PALESTRAS
“Panorama dos
hábitos deEleitura
no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”
Confira alguns painéis e palestras que aconteceram entre maio e junho.
Os painéis estão disponíveis no canal da Área de Negócios Faccat. Ficou
interessado em saber mais, acesse o nosso canal pelo youtube.

Dia 27 de maio
Painel “Panorama dos hábitos de leitura no Brasil & Agenda 2030:
desafios impostos”
Neste encontro, a professora
Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro,
realizou um relato de como estão os
hábitos de leitura no Brasil, fazendo
uma relação com os desafios
impostos pela Agenda 2030. O
evento, que era gratuito, ocorreu às
10h, no nosso canal da Área de
No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
Negócios.
de como estão os hábitos de leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos
pela Agenda 2030. O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de

Dia 28 de maio

Negócios. Após a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Painel “Discussão
do documentário
Trashed
– para
o nosso
lixo”de
Desenvolvimento
Regional, Prof.
Dr. Roberto Morais,
a Prof.a
Dr.aonde
Mariavai
Reszka,
do Curso
Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível
Neste data a professora Drª
no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.Rosimary Vieira, da Universidade
Federal Fluminense, protagonizou
a discussão do documentário
“Trashed” - Para Onde Vai o Nosso
Lixo. O evento, que era gratuito,
ocorreu às 10h, no nosso canal da
Área de Negócios.
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PAINÉIS
E PALESTRAS
CURSOS,
EVENTOS
E OFICINAS

do documentário “Trashed” – para onde vai o nosso lixo
DiaDiscussão
4 de junho
Painel "Discussão do filme Revolução em Dagenham"
No dia 28 de maio, a professora Dra.
No dia 4 de junho a professoraRosimary Vieira, da Universidade Federal
Maria de Lourdes Bernartt, da Fluminense, realizará uma discussão sobre o
Universidade Tecnológica Federal
documentário “TRASHED” - Para Onde Vai o
do Paraná (UTF/PR),
protagonizou a discussão do
Nosso Lixo. O encontro iniciará às 10h, no nosso
filme Revolução em Dagenham.O
evento, que era gratuito, ocorreu canal da Área de Negócios pelo You Tube.
às 10h, no nosso canal da Área
de Negócios.

Empreendedorismo e gestão para profissionais da saúde
O curso de Ciências Contábeis, em parceria com os cursos de Enfermagem,

Maio/Junho

Fisioterapia, Psicologia, Administração, Gestão Comercial e Turismo, está

Palestras:
Contábil
promovendoOrientação
um curso voltado
para os profissionais da saúde visando fornecer aos
mesmos
uma direcionamento
acerca edoa empreendedorismo
na área, apresentando
Visando
interdisciplinaridade
propagação de informação
contábil e
financeira
de qualidade,
curso de
Ciência
Contábeis,
pore meio
da disciplina
aspectos relacionados
à oatuação
como
profissional
liberal
à constituição
de
de Estágio Supervisionado, ministrada pela professora Me. Tatiane
empresas, bem como à organização financeira e tributária. O curso será ministrado
Pietrobelli, proporcionou diversas palestras aos acadêmicos de diferentes
pela professora
Me. Tatiane
Pietrobelliforam
Pereira,
nos dias 29através
de maio da
e 5 de
junho de
cursos
da Faccat!
As palestras
realizadas
ferramenta
Google
Meet
os de
assuntos
abordados
foram:podem
Declaração
de Imposto
2021, das
9h àse12h,
forma on-line.
As inscrições
ser realizadas
até o diade
Renda, Finanças pessoais em tempos de pandemia, Microempreendedor
15
de e Tipos
maio,
por
meiofinanceiras.
do
link:
individual
de aplicações
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.2007
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PALESTRAS
CURSOS, EVENTOS E OFICINAS
Dia 16 de junho
Discussão do documentário “Trashed” – para onde vai o nosso lixo
Palestra Ecovalor: Consultoria e Assessoria em Sustentabilidade
O CEO da Ecovalor ConsultoriaNoe dia 28 de maio, a professora Dra.
Assessoria em Sustentabilidade, Elias
Rosimary Vieira, da Universidade Federal
Neto (foto), foi o convidado especial de
um bate-papo sobre a Fluminense,
temática realizará uma discussão sobre o
“Sustentabilidade Empresarial”, que
documentário “TRASHED” - Para Onde Vai o
ocorreu no dia 16 de junho, durante a
aula da disciplina de Gestão Ambiental
e O encontro iniciará às 10h, no nosso
Nosso Lixo.
Responsabilidade
Social,
das
canal da Área de Negócios pelo You Tube.
Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat). A troca de ideias e de
aprendizado foi transmitida pelo canal
do youtube da Área de Negócios Faccat.
EliasEmpreendedorismo
mostrou para os alunos
a realidade
e gestão
para profissionais da saúde
de mercado de uma empresa de
O curso
de Ciências
Contábeis,
em parceria com os cursos de Enfermagem,
consultoria
ambiental
para
quem optar
em trabalhar nesta área
Fisioterapia, Psicologia, Administração, Gestão Comercial e Turismo, está
promovendo
curso voltado para os profissionais da saúde visando fornecer aos
Impactos um
ambientais
mesmos um direcionamento acerca do empreendedorismo na área, apresentando
O professor Felipe Leão observa que com a pandemia da Covid-19, a
aspectos relacionados
à atuação
profissional
liberal
e à constituição
de
interação
do ser humano
comcomo
o meio
ambiente
aumentou.
“A busca
incessante
pelo
capital
faz comfinanceira
que, inevitavelmente,
ocorram
impactos
empresas, bem
como
à organização
e tributária. O curso
será ministrado
ambientais, visto os impactos graves que sofremos como o caso no Vale do
pela professora
TatianenaPietrobelli
Pereira,com
nos dias
29 de maiocalçadistas
e 5 de junhoque
de
Sinos
(2006) e Me.
também
nossa região,
as empresas
geram
muitos
e entre
eles,Asalguns
perigosos”,
explica.
2021, das
9h àsresíduos,
12h, de forma
on-line.
inscrições
podem ser
realizadas até o dia
destaca
as organizações
15Leãodeaindamaio,
porquemeio
do
link: necessitam cada vez mais de
gestores ambientais e isso acaba abrindo diversas oportunidades para os
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.2007
Acadêmicos.
“É uma profissão que tem um grande futuro pela frente, mostrar
para eles como funciona uma empresa de consultoria, sua relação com
clientes, como é o tipo de trabalho desenvolvido, será de uma riqueza
gigantesca”, comenta.
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM CENA:
ANÁLISE FÍLMICA DE OBRAS CONTEMPORÂNEAS
FILME: "PERCY" (2020)
Dia 8/7/2021
Horário: 14h
Convidada: profª Dra. Cidonea Machado Deponti – Universidade de Santa Cruz
do Sul (UNISC)
Debatedores adicionais: profª Dilani Bassan e prof. Jorge Moraes (Faccat)
Local: canal Área de Negócios no YouTube
FILME: “OLHOS AZUIS – UM DUELO NA
FRONTEIRA” (2010)
Dia 13/07/2021
Horário: 14h
Convidado: profª Dr. Helion Póvoa Neto –
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Debatedora adicional: Profª Dilani Bassan (F)
Local: canal Área de Negócios no YouTube
FILME: “PRIVACIDADE HACKEADA”
(2019)
Dia 15/7/2021
Horário: 17h
Convidadas: profª Dra. Vera Lucia Spacil
Raddatz - Doutora em Comunicação pelo
Programa de Pós-Graduação e Informação
da UFRGS e profª Drª Lara Nasi - Doutora
em Comunicação pela UFSM e jornalista na
Universidade Federal do Rio Grande
(FURG)
Debatedor adicional: prof. Augusto Parada
(Faccat)
Local: canal Área de Negócios no YouTube

FICA A DICA
Estão abertas as inscrições
para o curso “Formação do
Preço de Venda na Prática” a
ser ministrado no dia
10/07/2021, das 8h às 12h.O
objetivo do curso é apresentar
de forma prática a
contabilidade de custos,
abordando os principais
conceitos relacionados com a
área, tendo como foco a
formação adequada do preço
de venda. E ao se inscrever no
curso, você também contribui
com o Lar Padilha, pois 10%
do valor das inscrições será
revertido em doações para a
instituição! Para saber mais,
acesse:
www.faccat.br/cursoseeventos
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Links Interessantes

➔

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/perguntasfrequentes/declaracoes/dirpf
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Links Interessantes
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

➔

Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo
(Abbtur)
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
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Revistas interessantes
➔

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)

Web sites interessantes
➔

Conselho Federal de Administração - CFA

➔

Conselho Regional de Administração CRA/RS

➔

Encontro Nacional dos Cursos de
Pós-Graduação

➔

Pesquisa em Administração - EnANPAD

➔

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração AnGRAD
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MENSAGEM FINAL

Desta forma finalizamos nosso informativo Edição 3.
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 equipe da Área de Negócios. Será um
prazer receber ajuda e contribuições para o próximo número.

Equipe:
Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler – marcosdhein@faccat.br
Coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Turismo e
Gestão Comercial
Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br
Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br
Prof. Felipe Leão - felipelao@faccat.br
Curso Administração/Gestão Comercial
Profª Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br
Curso de Turismo
Prof.a Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br
Curso de Ciências Contábeis
Até o Informativo 4 da Área de Negócios Faccat!

INFORMATIVO Nº 3 - 17/06/2021
FACCAT

