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ÁREA DE NEGÓCIOS – FACCAT

FORMATURA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMERCIAL
O dia 23 de outubro entrou para história da Área de Negócios. A turma
de Administração e Gestão Comercial de 2020 colaram grau em tempos de
pandemia. Depois de passarem anos se dedicando ao estudo, os alunos
encararam mais um desafio: esperar a pandemia dar uma trégua para
finalmente realizarem o grande sonho da colação de grau. Seguindo todos os
protocolos, a FACCAT transmitiu a formatura ao vivo através do seu canal no
youtube para os familiares e amigos que não puderam estar presencialmente.
Mais de 400 pessoas, entre familiares e amigos, foram prestigiar os mais
novos Administradores e Gestores Comerciais.

Formatura Administração e Gestão Comercial 2020
Coordenador Área de Negócios: Marcos Paulo Dhein Griebeler
Oradora Administração: Indaiá dos Santos Dreher
Oradora Gestão Comercial: Mônica Cardoso de Oliveira
Acadêmicos Destaques: Lauro César Bittelo (GC) e Sabrina de Almeida (Adm)
Paraninfo Administração: Felipe Leão
Paraninfo Gestão Comercial: Vera Corrêa
Professores Homenageados: Cláudio Kaiser e Dorneles Fagundes
Funcionários Homenageados: Camila Paviani e Isabel C. Maria
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FORMATURA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Após vários meses à espera da realização do grande sonho dos
acadêmicos do Curso de Contábeis, no dia 1º de outubro, no Centro de
Eventos da FACCAT, ocorreu a solenidade de formatura.
Coroaram esse momento 22 acadêmicos e como paraninfa da turma,
professora Kélim Bernardes Sprenger, e professor homenageado Oscar Luiz
da Silveira Scherer, também como funcionário homenageado Manoel Heitor
Caetano da Silva.
Também ocorreu a entrega do diploma do Acadêmico Destaque, sendo a
acadêmica Bruna Borges Graminho, agraciado pelas Faculdade Integradas
de Taquara e pelo Conselho Regional de Contabilidade- CRCRS.
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Festuris 2021

Egresso de 2019 Ismael Hehn, discente
Marco Antônio Rodrigues e egresso de
2019 Rafael Franco.
Fonte: Marco Antônio Rodrigues, 2021.

De 4 a 7 de novembro de 2021,
ocorreu a 33ª edição da “feira mais querida
do Brasil”, nos pavilhões do Serra Park, em
Gramado-RS. Mantendo os cuidados da
edição anterior, mas “com ainda mais
possibilidades para o crescimento dos
negócios e fortalecimento das marcas”
(FESTURIS, 2021).
Além da feira geral, os espaços
segmentados
voltados
para
nichos
específicos do turismo continuaram ganhando
destaque, tais como: . lançamento de
tendências, networking qualificado e conteúdo
para capacitação, entre outros.
Nossos alunos e ex-alunos marcaram
presença
no
evento,
alguns
como
participantes nos estandes, outros como
visitantes, conforme podem observar na foto
em destaque.

Reuniões do Fórum Regional de Turismo e início dos trabalhos do
Conselho Municipal de Turismo de Taquara
●

No dia 26 de outubro de 2021, no Hotel Ibis igrejinha, ocorreu a segunda reunião
do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana. Como pauta da reunião, a
participação do Vale no Festuris 2021 no estande da Secretaria Estadual de
Turismo e também a criação de um roteiro integrado de cicloturismo no Vale. A
Faccat estava representada pela docente Jamile Moraes, da Área de Negócios e
do curso de Turismo.

●

Também a partir do dia 26 de outubro, deu-se início aos trabalhos de organização
do Conselho Municipal de Turismo de Taquara, sob supervisão e orientação da
turismóloga Ivane Fávero. Com a participação do setor público municipal e da
sociedade civil do município, os participantes têm-se reunido para elaborar
documentos e organizar o Comtur a fim de instituí-lo como importante instrumento
de desenvolvimento do turismo municipal.
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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 22/10
Painel: Projeto Desenvolvimento Regional & Ods Em Cena – Análise
Fílmica De Obras Contemporâneas
No dia 22 de outubro, a Profa.
Dra. Maria de Lourdes Bernartt da
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) promoveu uma
discussão em torno da obra Entre os
Muros da Escola – 2008. O evento,
que era gratuito, ocorreu no nosso
canal e está a disposição no
No dia 27 de maio a professora Zoara Failla, do Instituto Pró-Livro, realizou um relato
youtube da Área de 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
Negócios.
Dia Após
28/10a explanação, participaram ainda do debate, o Coordenador do Mestrado em
Painel: Projeto
Desenvolvimento
& OdsDr.a
EmMaria
CenaReszka,
– Análise
Fílmica
Desenvolvimento
Regional,
Prof. Dr. RobertoRegional
Morais, a Prof.a
do Curso
de
De Obras 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. No dia 28 de outubro, as
Professoras Sandra Beatriz Vicenci
Fernandes da UNIJUI e Rosemary
Vieira da UFFRJ promoveram uma
discussão discussão sobre o filme A
História do Plástico – 2019. O evento,
que era gratuito, ocorreu no nosso
canal e está a disposição no youtube
da Área de Negócios.
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ACONTECEU
Resultado Desafio Cultural
No dia 11 de novembro de 2021, no foyer do Centro de Eventos da FACCAT,
ocorreu a divulgação do Resultado do Desafio Cultural, as acadêmicas
vencedoras, foram premiadas com de seis mensalidades de uma disciplina. Sendo
elas:
-

Tainá Larissa Facco
Rúbia Camila Negri

No ano de 2021, ocorreu a 13ª Edição do Desafio Cultural, projeto já
consolidado no curso. Nessa edição, foi realizada no formato on-line, composto por
40 questões, abrangendo disciplinas do curso e realizada pelo professores das
disciplinas correspondentes.
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CURSOS E CONFERÊNCIAS
As empresas possuem como maior objetivo gerar resultados para seus
stakeholders.Visão esta que vem sendo discutida cada vez mais, onde o
problema não está em gerar resultado, o lucro, mas sim no fato de a que custo
este resultado vem sendo gerado, tanto para as pessoas como para o planeta.

Data do evento: 27/11/2021
Local: MEET CRA-RS - ONLINE
Inscrições:http://www.crars.org.br/eventos
Horário: 10:00 - 12:00
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CURSO NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
CURSOS, EVENTOS E OFICINAS
Encerramento do exercício e atualização das NBC’s Presencial
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,
Programa: Psicologia, Administração, Gestão Comercial e Turismo, está
Fisioterapia,
• Atualização das normas contábeis aplicáveis em 2021;
promovendo
curso
voltado
os profissionais
visando fornecer aos
• Atualizaçãoum
das
normas
de para
auditoria
aplicáveisda
emsaúde
2021;
• Novidades
tributárias paraacerca
2021;do empreendedorismo na área, apresentando
mesmos
um direcionamento
• Assuntos emergentes;
aspectos
relacionados
à Supremo
atuação como
profissional
à constituição de
• Decisões
recentes do
Tribunal
Federal liberal
e seuseimpactos
contábeis;
empresas, bem como à organização financeira e tributária. O curso será ministrado
• Encerramento das Demonstrações Financeiras 2021:retrospectiva e
pela
Me. Tatiane Pietrobelli Pereira, nos dias 29 de maio e 5 de junho de
cenárioprofessora
para 2022.
2021, das 9h às 12h, de forma on-line. As inscrições podem ser realizadas até o dia
15
de a 07maio,
por
meio
do
link:
Data: 06
de dezembro
de 2021
Horário: 17h às 21h15min
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1387#0.5.2021.2007
Maiores informações:www.ibracon.com.br
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CURSOS E CONFERÊNCIAS

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura) convida o mundo acadêmico a participar da 3ª Conferência Mundial de
Educação Superior (WHEC2022) que visa reformular ideias e práticas para
garantir o desenvolvimento sustentável para o planeta e a humanidade. A
Conferência irá acontecerá de 18 a 20 de maio de 2022 em Barcelona,
Espanha e será no formato híbrido para ter ampla participação.

Mais informações e inscrições no site:
UNESCO World Higher Education Conference 2022
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MENSAGEM FINAL

Desta forma finalizamos nosso informativo edição 7.
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 da Área de Negócios
Assessora Administrativa Camila Paviani:camilalampert@faccat.br
Assessora Administrativa Carla Gomes: carlagomes@faccat.br
Prof. Felipe Leão - felipeleao@faccat.br
Curso Administração/Gestão Comercial
Profª Jamile Cezar de Moraes: jamilemoraes@faccat.br
Curso de Turismo

Até o Informativo 8 da Área de Negócios Faccat!

INFORMATIVO Nº 7 - 22/11/2021
FACCAT

