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9 DE SETEMBRO - DIA DO ADMINISTRADOR
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Na década de 40, em uma 
sociedade que passava de um 
estágio agrário para o industrial, a 
necessidade de mão-de-obra 
qualificada e de formação de 
especialistas para suportar 
mudanças econômicas e 
administrativas foram ficando 
evidentes. Ou seja, a partir do 
sistema escolar, era necessária a 
formação de um Administrador 
profissional apto para atender ao 
novo processo econômico. Foi o 
que se formalizou na metade da 
década de 60, através da Lei nº 
4.769, de 9 de setembro de 1965. 
Criou-se, assim, a profissão de 
Administrador. 

Poucos anos mais tarde, a 
Resolução CFA nº 65/68, de 
09/12/68, instituiu o 9 de setembro 
como Dia do Administrador

Autor: Área de Negócios FACCAT

Segundo o Conselho Regional de 
Administração (CRA/RS), o  
Administrador pode exercer sua 
profissão em diversas áreas como em 
Recursos Humanos, Finanças, 
Produção, Marketing, Organização e 
Métodos, Responsabilidade Social e 
Ambiental, Materiais e Logística entre 
outras tendências que surgem de 
acordo com as inovações do mercado.

Segundo o Conselho Regional de Administração estima-se que 
existam mais de 400 mil administradores no Brasil. O dia do 
Administrador é comemorado no dia 9 de setembro. Você sabe o 
porquê?



EU CONFIO EM VOCÊ
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Diego Saldanha, de 35 anos, 
passou a oferecer seus dados do 
PIX para que os motoristas que 
passam por ele nos semáforos e 
desejam comprar os morangos 
possam levar os produtos para 
pagar depois. Quando dá tempo, 
o cliente paga na hora com 
dinheiro ou cartão, mas se a 
pessoa quer os morangos e o 
semáforo já está abrindo, Diego 
entrega o produto e dá um cartão 
com os dados para que a pessoa 
pague quando chegar em casa ou 
no trabalho.

Segundo ele, a iniciativa tem 
base no valor da honestidade. 
Diego usa esta estratégia há 
cerca de 4 meses e relata que 
poucas pessoas não efetuaram o 
pagamento.

 Foto: G1 Paraná - Reprodução/RPC

Entre os elogios recebidos, Diego 
recebeu uma mensagem nas redes 
sociais do apresentador Luciano Huck, 
que compartilhou o vídeo gravado pelo 
vendedor. "Quando alguém disser que 
brasileiro não é honesto, mostre esse 
vídeo. Obrigado por compartilhar e 
incentivar mais gente a fazer o mesmo, 
Diego!Você é exemplo", postou Huck.

A confiança na honestidade dos clientes fez com que a ideia de 
um vendedor de morangos em semáforos de Curitiba refletisse em 
aumento nas vendas. Anteriormente, Diego conta que vendia de 30 a 
40 caixas de frutas por dia. Após a ideia de oferecer a venda pelo 
PIX, já chegou a vender 60 caixas em um dia.

Fonte: G1 Notícias - Paraná RPC



Os sistemas de informações instituídos por cada esfera governamental, 
bem como o acesso às páginas da web, fazem parte da rotina dos 
contadores. Dessa forma, nas disciplinas de práticas contábeis, os alunos 
acessam e visualizam tais sistemas, como por exemplo os SPEDs e o 
e-CAC da página da Receita Federal. Assim, as disciplinas de práticas 
contábeis reúnem grande parte dos conceitos, competências e habilidades 
desenvolvidas durante o curso, para que os alunos se sintam mais 
próximos do cotidiano de um contador que exerce sua profissão com ética e 
competência profissional.

Aliar a teoria com a prática é o principal objetivo das disciplinas de 
Práticas Contábeis I e II que estão ocorrendo pela primeira vez neste 
semestre de 2021/2 no Curso de Ciências Contábeis. Propiciar aos 
alunos o manuseio de um sistema de contabilidade que é utilizado na 
própria Instituição, com auxílio de profissionais que utilizam este 
sistema em sua prática cotidiana, é uma das inovações trazidas pelas 
disciplinas de práticas contábeis.

DISCIPLINA - PRÁTICAS CONTÁBEIS
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“Os cálculos manuais, trabalhistas e 
tributários, também são focos das disciplinas. 
Pois, para os alunos entenderem como o sistema 
processa os dados é preciso que saibam fazer os 
cálculos manualmente. Além disso, é importante 
que os alunos compreendam a legislação, para 
que possam parametrizar o sistema que está 
sendo utilizado. Assim, juntamente com as 
atividades práticas, são explanadas as 
legislações pertinentes de cada área”, comenta a 
professora Tatiane Pietrobelli Pereira (foto). 

.



A Faccat sempre abriu espaço para os alunos sugerirem melhorias e 
contribuírem de forma positiva para com a instituição. Devido às 
necessidades dos alunos, com a intenção de unir a prática contábil com a 
teoria, foram inseridas, no segundo semestre de 2021, duas novas disciplinas 
na matriz curricular de Ciências Contábeis: Prática I e Prática II.  São debates 
com trocas de experiências, utilização de sistemas da área contábil, 
professores engajados em transmitir conhecimento e levar casos reais para a 
sala de aula. 

DISCIPLINA - PRÁTICAS CONTÁBEIS
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“Muito importante se essas 
disciplinas com práticas forem 
inseridas durante todo o curso, e 
não somente no final, para que 
todos possam praticar e entrar no 
mercado de trabalho muito mais 
preparados e qualificados. É 
inegável o quão a Faccat prioriza 
os alunos, não tornando-os 
somente um número na instituição 
e procurando priorizar suas 
necessidades, proporcionando 
qualidade ao ensino e formando-os 
profissionais mais qualificados”.

“Inserindo as disciplinas práticas, exemplifica muito a relação dos alunos 
com a instituição. Isso me faz crer que fiz a melhor escolha em ser, tão 
logo, Bacharel de Ciências Contábeis na Faccat”.

DEPOIMENTO DA ACADÊMICA 
TAINÁ LARISSA FACCO



DEPOIMENTO DO ACADÊMICO 
ALEXANDRE DA SILVA CORREA DE LIMA

DISCIPLINA - PRÁTICAS CONTÁBEIS
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“As aulas de Práticas I e Práticas II com a professora Tati estão sendo 
muito produtivas, pois temos a oportunidade de colocar em prática um pouco 
do que aprendemos durante o curso, isso é importante principalmente para 
alunos como eu que não trabalham diretamente na área. A forma como a 
professora ministra as aulas dando atividades para fazermos em aula e 
depois corrigindo junto com a turma nos ajuda a compreender o assunto 
tirando dúvidas que surgem durante a aula. Outro ponto positivo nestas aulas 
são as trocas de experiências entre os colegas, pois os alunos que trabalham 
na área do conteúdo em estudo podem agregar com informações e auxiliar 
outros colegas nas atividades. Na minha opinião essas disciplinas entraram 
no currículo para agregar no curso porém seria interessante cursar elas 
alguns semestres antes do final, despertando assim maior interesse nos 
alunos”.



Turismo para um crescimento inclusivo é o propósito e tema do 
Dia Mundial do Turismo de 2021 pela OMT
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A pandemia de COVID-19 tem 
provocado um impacto social e econômico 
gigantesco.  Economias desenvolvidas e 
em desenvolvimento têm sido golpeadas 
afetando grupos marginalizados e as 
pessoas mais pobres.  A reativação do 
Turismo ajudará a impulsionar a 
recuperação e o crescimento, mas é 
essencial que os benefícios gerados pelo 
Turismo sejam distribuídos de maneira 
justa e ampla.  

Na edição deste ano do Dia Mundial do Turismo, e com o tema “Turismo 
para um crescimento inclusivo”, se comemora a capacidade excepcional do 
setor para impulsar o desenvolvimento inclusivo e o papel que o turismo 
desempenha em gerar empregos para milhões de pessoas em todo o mundo.

O turismo pode e deve assegurar que não se deixe ninguém para trás. A 
Organização Mundial do Turismo (OMT), como o órgão especializado da 
ONU, é encarregada em desenvolver o turismo responsável e sustentável, 
devendo orientar o setor em busca de recuperação e crescimento inclusivos. 
A OMT garante de que cada parte do setor pode decidir seu futuro, incluindo 
as comunidades, as minorias, a juventude e aqueles que, em outras 
situações, poderiam ficar para trás. O turismo é o setor que é um pilar 
reconhecido por muitos – senão todos – os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, especialmente os objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 
(igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 
(redução das desigualdades).

ONU. Días Internacionales. Día Mundial del Turismo.  Disponível em: 
<https://www.un.org/es/observances/tourism-day>. Acessado em setembro de 2021. Trad. 
Jamile Cezar de Moraes.   

Torcemos para que cada vez mais possamos desenvolver projetos de turismo 
responsável e sustentável e que atenda sobretudo de maneira justa e ampla a todos 
os envolvidos. Parabéns a todos os trabalhadores do setor e a todos os estudantes e 

pesquisadores da área!!!

https://www.un.org/es/observances/tourism-day


ACONTECEU

1ª Reunião do Fórum Regional de Turismo do 
Vale do Paranhana

Aconteceu no dia 18 de agosto, no Centro de Cultura de Três Coroas, a 
primeira reunião do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana. A reunião 
contou com  a participação de servidores da Secretaria de Turismo do Estado, de 
representantes das prefeituras de todos os municípios da região, além de 
empresários, empreendedores e dos professores do curso de Turismo da Faccat. 
Durante a reunião, foram retomados pontos importantes sobre o processo de 
regionalização do turismo, como a importância dos empreendimentos e 
empreendedores obterem cadastro atualizado no Cadastur e também de que os 
municípios organizem suas políticas internas referentes ao turismo a fim de 
estarem aptos a participar da atualização do Mapa de Regionalização do Turismo, 
organizado pelo MTUR. 

Com relação ao papel do curso de Turismo no Fórum, reiteramos o nosso 
papel enquanto Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão. Reforçamos a 
importância do profissional técnico da área de Turismo atuando no setor, 
principalmente no setor público e nos colocamos à disposição para o 
cadastramento no Cadastur. Acreditamos que a retomada do Fórum de Turismo 
do VP é uma ação fundamental para a consolidação da região como destino 
turístico. Esperamos que em breve possamos compartilhar outras boas notícias. 
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Fonte: Prefeitura de Três Coroas



PROVA DE TOGA DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO COMERCIAL

O domingo do dia 12 de 
setembro os curso de 

Administração e Gestão 
Comercial agitaram o campus 
da FACCAT. Ocorreu a prova 

de toga e a felicidade dos 
formandos era contagiante. A 

formatura irá ocorrer no dia 23 
de outubro no Centro de 

Eventos.

O coordenador da Área de 
Negócios, Marcos Paulo 
Griebeler, das Faculdades 
Integradas de Taquara 
(Faccat), comenta que o 
evento oportunizou à 
comunidade ter mais 
informações sobre o 
cooperativismo na 
contemporaneidade, assim 
como foi relatado diversas 
experiências na área. O 
evento está disponível no 
canal da Área de Negócios 
no Youtube.

INFORMATIVO Nº X  - 15/9/2021 
FACCAT

XVI ENCONTRO REGIONAL DE COOPERATIVISMO

Fonte: Formandos ADM/GC 2020

No dia 23 de agosto ocorreu o XVI 
Encontro Regional de Cooperativismo, 
com os professores Pedro Luis 
Buttenbender e Nelson José Thesing.



No dia 27 de maio 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  

Negócios. Após a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em  

Desenvolvimento Regional, Prof. Dr. Roberto Morais, a Prof.a Dr.a Maria Reszka, do Curso de  

Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível  

no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.

“Panorama dos hábitos de leitura no Brasil & Agenda 2030:  
Desafios impostos”

PAINÉIS E PALESTRAS

Confira alguns painéis e palestras que aconteceram entre julho e agosto. 
Os painéis estão disponíveis no canal da Área de Negócios Faccat. Ficou 
interessado em saber mais, acesse e se inscreva no canal pelo Youtube
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Dia 10 de agosto
Painel Projeto Desenvolvimento Regional em Cena: Análise fílmica de 
obras contemporâneas DISCUSSÃO DO FILME " A FILHA" 
 

Neste encontro, a professora 
Profª Joice Cadore Sonego – Centro 
Universitário FSG – Caxias do Sul, 
fez uma análise do filme A Filha 
(2017) com a professora Profª Ana 
Paula Lazzaretti de Souza da 
FACCAT. O evento, que  era 
gratuito, ocorreu às 15h, no nosso 
canal da Área de  Negócios

Dia 26/08
Painel “Projeto Desenvolvimento Regional em Cena: Análise fílmica de obras 
contemporâneas DISCUSSÃO DO FILME " TURISTA ESPACIAL" 
 

Neste encontro, a Profª Patrícia 
Binkowski da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (UERGS), fez 
uma análise do filme Turista Espacial 
com o professor Marcos Paulo 
Griebeler da FACCAT. O evento, que  
era gratuito, ocorreu às 14h, no nosso 
canal da Área de  Negócios



CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

Discussão do documentário “Trashed” – para onde vai o nosso lixo

No dia 28 de maio, a professora Dra.  

Rosimary Vieira, da Universidade Federal  

Fluminense, realizará uma discussão sobre o  

documentário “TRASHED” - Para Onde Vai o  

Nosso Lixo. O encontro iniciará às 10h, no nosso  

canal da Área de Negócios pelo You Tube.

Empreendedorismo e gestão para profissionais da saúde

O curso de Ciências Contábeis, em parceria com os cursos de Enfermagem,  

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

promovendo um curso voltado para os profissionais da saúde visando fornecer aos  

mesmos um direcionamento acerca do empreendedorismo na área, apresentando  

aspectos relacionados à atuação como profissional liberal e à constituição de  

empresas, bem como à organização financeira e tributária. O curso será ministrado  

pela professora Me. Tatiane Pietrobelli Pereira, nos dias 29 de maio e 5 de junho de  

2021, das 9h às 12h, de forma on-line. As inscrições podem ser realizadas até o dia

15 de maio, por meio do link:

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.2007
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CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

Em homenagem ao dia do 
Administrador, ocorrido no dia 9 de 
setembro e extensivo ao dia do 
Gestor Comercial (04/06), este mês 
teremos o Evento Boas Práticas 
Regionais. A pauta será sobre  
potencialidades econômicas da 
região e os desafios da 
administração em tempos de 
incerteza.

Evento em homenagem ao dia do ADMINISTRADOR

Dia 23 de setembro de 2021
Hora: 19h30min
Local: Auditório Principal do Centro de Eventos - FACCAT

Palestras:
- Relato Experiência sobre Atividades Comerciais e de Serviços em 

Três Coroas-RS
- Potencialidades para o Desenvolvimento Econômico de Taquara-RS
- Desafios para a Administração em Tempos de Incerteza

Palestrantes: 
- Sec. Cristian Krummenauer
- Sec. Douglas Kaiser
- Adm. Diego Maia

https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387&0.5.2021.2007


CURSOS, EVENTOS E OFICINAS

O ano de 2021 segue apresentando desafios e oportunidades, sinalizadores 
para os rumos do Turismo e Hospitalidade. A situação ainda é bastante tensa, 
no que diz respeito às possibilidades de retomada do Turismo, mas já há 
vislumbres. Agora já mais experientes nesse grande processo 
desterritorializante em que a Pandemia da Covid-19 nos colocou, entendemos 
a importância de semear saberes e fazeres, com a responsabilidade de 
contribuir para a construção de um Novo Mundo, responsável 
ecossistemicamente.
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Poderão submeter trabalhos alunos de cursos de graduação ou graduados, 
de qualquer área do conhecimento, que não estejam cursando, nem tenham 
concluído qualquer curso em nível de pós-graduação. É obrigatório que os 
trabalhos incluam, como coautor(es), um ou dois orientadores.Os orientadores 
poderão ser Doutores, Mestres, Doutorandos ou Mestrandos.

Mais  informações por meio do site:
https://semintursite.wixsite.com/semintu



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

Web sites interessantes

Conselho Federal de Administração - CFA  
Conselho Regional de Administração - CRA/RS  
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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https://seer.faccat.br/index.php/administracao
http://read.ea.ufrgs.br/
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
http://rae.fgv.br/rae
http://rae.fgv.br/
http://www.rausp.usp.br/
http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/publicacoes/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.cfa.org.br/
http://www.crars.org.br/
http://www.anpad.org.br/
http://www.anpad.org.br/
http://www.angrad.org.br/


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
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Perfis no 
Instagram  

Gestur IFSC Continente
@gestaoturismo.ifsc
 
Viva+Poa
@vivamais.poa

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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Desta forma finalizamos nosso informativo edição 5. 

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

Prof. Felipe Leão - felipelao@faccat.br 
Curso Administração/Gestão Comercial 

Profª Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br
Curso de Turismo

Assessora Administrativa Camila Paviani: camilalampert@faccat.br

Profª Kélim Bernardes Sprenger: kelimsprenger@faccat.br  
Curso de Ciências Contábeis

Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br

Até o Informativo 6 da Área de Negócios Faccat!
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