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XIV Encontro Estadual da ANGRAD

Fórum dos Coordenadores de Cursos da Área de
Administração RS
No dia 16 de outubro foi realizado uma conversa sobre as alternativas
para avaliação de alunos quando a Instituição de Ensino Superior trabalha na
modalidade híbrida. E evento contou com a presença do Administrador
Adroaldo Lazzarotto. Os professores debateram a dificuldade sobre as
avaliações em tempos de pandemia e o quanto as metodologias ativas são
importantes no aprendizado do aluno. “É uma demanda nova que tem exigido
muito esforço dos professores e gestores para darem conta desta situação.
Porém os professores têm sido criativos e inovadores nesta tarefa e é preciso
compartilhar cada vez mais nossas experiências neste sentido, afinal é um
desafio para todos nós “ afirmou Lazzarotto para nosso Informativo. A Área de
Negócios foi representada pelo Prof. Felipe Leão.
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Lixo eletrônico
O que fazer com eles?
As Faculdades Integradas
de Taquara (Faccat), que têm
um engajamento ambiental
muito grande na região,
lançam a campanha 2021 do
lixo eletrônico, que nesta
edição tem a temática “Lixo
Eletrônico, você sabe o que
fazer com ele?”. A iniciativa
visa arrecadar qualquer tipo
de lixo eletrônico e fazer a
destinação correta para a
reciclagem. De acordo com o
Vice-Diretor Adm. FInanceiro

Foto: Claucia Ferreira/Faccat

Sérgio Nikolay, a campanha tem como meta ajudar na conscientização da
comunidade quanto ao meio ambiente, dar um destino correto do lixo
eletrônico e a dar suporte à sustentabilidade. Desde de 2010 já foram para o
descarte correto mais de 14 mil equipamentos.

PONTO DE COLETA
Toda comunidade do Vale do Paranhana e de outras regiões podem
participar da campanha, além de empresas em geral, que queiram fazer o
descarte de seus lixos eletrônicos. O ponto de coleta é no campus da
Faccat, no térreo dos blocos B e C, até 10 de dezembro. Interessados
podem descartar aparelhos de som, câmeras, TVs, computadores,
telefonia, impressoras, entre outros materiais.
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DESAFIO CULTURAL E ENCONTRO DE CONTÁBEIS

No dia 1º de outubro, deu-se a largada de mais uma edição do Desafio
Cultural. Vários grupos estão se desafiando com o conhecimento contábil.
Irão responder 40 questões contábeis até o dia 31 de outubro. E para
sabermos qual o grupo vencedor, alunos do Curso de Ciências
Contábeis, irão se reunir no dia 11 de novembro, no Recanto Verde, ao
lado do prédio D, no horário das 20h50min até as 21h10min, para curtir
uma música, encontro com os colegas e prestigiar a divulgação do
Resultado do Desafio Cultural. Participem, será um momento muito
especial!
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COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO TURISMO
No dia 27 de setembro, o curso comemorou o Dia Mundial do Turismo com
o painel “Turismo real no mundo virtual: Como a internet e as redes sociais têm
contribuído para o turismo em meio à pandemia” com a participação do Viva +
Poa e o Bando Experiências Guiadas. Foi uma noite de muito aprendizado,
trocas e reflexões sobre as possibilidades desenvolvidas pelos painelistas a partir
da realidade da pandemia.

CURSO DE TURISMO REALIZA SAÍDA TÉCNICA A TRÊS COROAS- RS
O curso de Turismo realizou em 11 de setembro saída técnica ao município
de Três Coroas. Na ocasião, os discentes das disciplinas de Planejamento e
Organização de Turismo II (POTII) e Cultura, Meio Ambiente e Sociedade,
acompanhados dos professores Vânia Oliveira Antunes e Jorge Amaral de
Moraes, visitaram os atrativos e facilidades turísticas da cidade.
No roteiro da visitação foram
incluídos, no espaço urbano, o
Hotel Caminhos da Serra e os
atrativos turísticos centrais, como
a ponte coberta e o TrescoPark.
Já no espaço rural, foram visitados
o Parque das Laranjeiras, o Brasil
Rafting e a Pousada Estância 35.
A iniciativa faz parte do processo
de inventariação do município,
iniciado na disciplina de POT I e
base para a realização da
proposta de Plano de Turismo,
conteúdo curricular da disciplina
de POT II a ser entregue ao
município no final deste semestre.
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ACONTECEU
“Panorama dos hábitos
de leitura no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”
Confira alguns painéis e palestras que aconteceram entre setembro e
outubro. Os painéis estão disponíveis no canal da Área de Negócios
Faccat. Ficou interessado em saber mais, acesse e se inscreva no canal
pelo Youtube

Dia 13 de setembro
Doação de Órgãos - é vida que segue
Palestra com a Dra. Fernanda
Bonow, palestrante Diego Valente ,
empresário
transplantado
de
coração
e
Glaci
Borges,
coordenadora do projeto Cultura
Doadora.
Foram
relatados
informações sobre doação de
órgãos, como pré-requisitos para ser
No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
doador, como preparar sua família e
histórias
de de
transplantados.
de como
estãode
os vida
hábitos
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.
DiaApós
28/09a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Consequências
das
Fake
para
pessoas
e organizações
Desenvolvimento
Regional,
Prof.
Dr.News
Roberto
Morais,
a Prof.a
Dr.a Maria Reszka, do Curso de
contemporâneas
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. “Nenhuma Fake News nasce por
acaso. Ela nasce por um propósito,
com alguma intenção, seja branda ou
pesada. Até provar que é mentira, o
estrago está feito. As redes sociais
estão carregadas de Fake News, que
se propagam com muita velocidade”,
comenta o jornalista.

INFORMATIVO Nº 6 - 22/10/2021
FACCAT

ACONTECEU
“Panorama dos hábitos
de leitura no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”
Confira alguns painéis e palestras que aconteceram entre setembro e
outubro. Os painéis estão disponíveis no canal da Área de Negócios
Faccat. Ficou interessado em saber mais, acesse e se inscreva no canal
pelo Youtube

Dia 5 de outubro
Projeto Desenvolvimento Regional & ODS em cena – Análise fílmica de
obras contemporâneas: discussão do documentário “Muito Além do
Peso” (2012)
No dia 5 de outubro o Prof. Dr.
Marcio
Gazolla
(UFTPR/Pato
Branco-PR) e Prof. Dr. Jorge Moraes
(PPGDR FACCAT) fizeram uma
análise do filme Muito Além do Peso
(2012) onde foi observado sobre a
preocupação precoce da ingestão
dia 27 de maio
Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
deNo açucar
desdea professora
a infância
formando
uma
geração
obesa.no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos
de como
estão os
hábitos
de leitura
pela Agenda 2030. O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de
Negócios.
DiaApós
14/10a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Projeto Desenvolvimento
& Odsaem
Cena
Análise
Fílmica
de de
Desenvolvimento
Regional, Prof. Dr.Regional
Roberto Morais,
Prof.a
Dr.a– Maria
Reszka,
do Curso
Obras Contemporâneas: Tema: Discussão do Filme “O Caso Mattei” (1972)
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.
No dia 14 de outubro o Prof. Dr.
Jacob Binsztok (Departamento De
Geografia Da Universidade Federal
Fluminense) fez uma análise do filme
O Caso Mattei (1972). O evento, que
era gratuito e ocorreu no nosso canal
da Área de Negócios
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ACONTECEU

Debates sobre boas práticas regionais
Os encontros do “Boas Práticas Regionais”, promovidos pelos cursos da Área
de Negócios da Faccat, foram oportunidades, principalmente para os acadêmicos,
de muita aprendizagem e de trocas de experiências. De acordo com o
coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial
e Turismo, Marcos Paulo Griebeler, os eventos reforçaram o compromisso da
Faccat em se preocupar em evidenciar as ações regionais. “Seja pela importância
dos profissionais de Ciências Contábeis, como dos gestores nos mais diversos
âmbitos (Público, privado e não-governamental) e as preocupações com o futuro.
Ao mesmo tempo, o destaque para as necessidades de readequação frente à
Pandemia de ações no âmbito do Turismo”, analisa o coordenador.
Os bate-papos ocorreram nos dias 22, 23 e 27 de setembro, no campus, e
seguindo todos os cuidados exigidos pelo Plano de Contingência da Faccat. Na
avaliação do coordenador Marcos Paulo Griebeler, os acadêmicos e a
comunidade tiveram a possibilidade de terem um maior contato presencial com os
profissionais renomados de suas áreas. “Puderam acompanhar relatos de
experiências condizentes com os cursos de integram a Área de Negócios, ou
seja, trazendo na prática a teoria preconizada em sala de aula. Em síntese, a
potencialidade de atividades econômicas e sociais que foram expostas nestes
dias reforçam a importância de estreitamento dos laços da Faccat com o tecido
produtivo local/regional ", salienta Marcos.
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EVENTO ALUSIVO AO DIA DO CONTADOR

Em comemoração ao Dia do Contador, ocorrido dia 22 de setembro,
o Curso de Ciências Contábeis, promoveu uma bate papo com ícones
da profissão contábil, Tanha Lauermann Schneider e, Rogério
Rokembach., no Centro de Eventos da FACCAT A contadora Tanha,
abordou um case de sucesso de sua carreira profissional, já o
profissional Contador Rogério Rokembach nos apresentou a temática
Contador 5.0, onde identifica as diversas áreas do profissional contábil,
e as grandes oportunidades que pode-se explorar no mercado.E para
coroar as comemorações do dia, a empresa Certpar, do ramo de
Certificado Digital da região, agraciou os convidados com lanche.
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PAINÉIS
PALESTRAS
“Panorama dos
hábitos deEleitura
no Brasil & Agenda 2030:
Desafios impostos”
Os cursos da Área de Negócios das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) promovem mais uma série de análise de filmes, mas desta vez com a
temática voltada para aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Com o projeto Desenvolvimento Regional e ODS em Cena. Os filmes em
destaques promoverão reflexões sobre essas questões mais pontuais.
Dia 22/10
Painel: Projeto Desenvolvimento Regional & Ods Em Cena – Análise
Fílmica De Obras Contemporâneas
No dia 22 de outubro, a discussão
será em torno da obra Entre os
Muros da Escola – 2008, com a
Profa. Dra. Maria de Lourdes
Bernartt
da
Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). Todos terão início às 15
horas
serão
peloFailla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
No dia e
27 de
maio transmitidos
a professora Zoara
canal do youtube da Área de
de como estão os hábitos de leitura no Brasil, fazendo uma relação com os desafios impostos
Negócios. Inscrições abertas
pela Agenda 2030. O evento, que era gratuito, ocorreu às 10h, no nosso canal da Área de
Dia 28/10
Negócios.
Após a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Painel: Projeto Desenvolvimento Regional & Ods Em Cena – Análise
Desenvolvimento
Prof. Dr. Roberto Morais, a Prof.a Dr.a Maria Reszka, do Curso de
Fílmica DeRegional,
Obras Contemporâneas
Pedagogia da FACCAT e o Prof. Dr. Moisés Waismann, do Unilasalle. O painel está disponível
No dia 28 de outubro, a
no canal da Área de Negócios da Faccat, no You Tube.
discussão será em torno da obra
do filme A História do Plástico –
2019, com as Professoras Sandra
Beatriz Vicenci Fernandes da
UNIJUI e Rosemary Vieira da
UFFRJ. Todos terão início às 15
horas e serão transmitidos pelo
canal do youtube da Área de
Negócios. Inscrições abertas.
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MENSAGEM FINAL

Desta forma finalizamos nosso informativo edição 6.
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

Até o Informativo 7 da Área de Negócios Faccat!
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