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APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que apresentamos os anais dos resumos dos
trabalhos apresentados por 58 grupos de acadêmicos1 no I Fórum de Iniciação
Científica da Faculdade Murialdo, realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2014.
Podemos afirmar que, após dois anos de importantes vivências com a realização
das Atividades Práticas Supervisionadas (APSs)2 Institucionais, percebemos que a
iniciação científica ganhou maturidade na FAMUR. E muito desse sucesso deve-se
às

experiências

desenvolvidas

com

o

já

consolidado

Seminário

de

Empreendedorismo Social3, que chegou à sua quinta edição nesta primeira edição
do Fórum. Esses são eventos de grande valor, pois são neles que nossos
acadêmicos apresentam os resultados de suas APSs.
Nascida em 2012, a Faculdade Murialdo passa por um contínuo aumento no
número de acadêmicos matriculados. Até o segundo semestre de 2013, algumas
das Atividades Práticas Supervisionadas eram realizadas de forma interdisciplinar,
inclusive intercursos. Com essa demanda crescente, houve a necessidade de se
pensar a execução das APSs dentro de cada curso, inseridas em um contexto
institucional.
Assim,

articulou-se

um

novo

projeto

para

as

Atividades

Práticas

Supervisionadas, com todas as ações executadas dentro de cada um dos seus três
cursos: Administração, Sistemas para Internet e Agronegócio.
É válido se ressaltar que a Atividade Prática Supervisionada (APS)
Institucional da FAMUR é uma ação baseada nas vivências dos acadêmicos em
formação. Assim, pretende-se vislumbrar novas perspectivas de atuação profissional
em consonância com o perfil desejado do egresso. Destacamos que essa atividade
tem como premissa executar a transversalidade do currículo dos cursos de
graduação. Para tal, a FAMUR articula a APS Institucional como uma ação
interdisciplinar que tem como objetivo desenvolver a formação integral para alcançar

1

Cada grupo, em média, teve três integrantes do mesmo curso de graduação.
A Atividade Prática Supervisionada (APS) é uma atividade de ensino investigativo que o acadêmico
deve realizar, extraclasse, todos os semestres, sob a orientação de um professor orientador. A APS é
regulamentada pela Resolução Nº 3, de 2 de julho de 2007 do Ministério da Educação.
3 Ver publicação de anais da I, II, III e IV edições do SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO
SOCIAL DA FACULDADE MURIALDO (2012 e 2013).
2
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um egresso socialmente responsável e crítico-reflexivo na sua área de atuação
profissional.
Para isso, a APS Institucional é organizada em cada curso de graduação
como uma ferramenta que compõe as seguintes orientações institucionais: a) todos
os cursos de graduação têm em sua construção a matriz curricular orientada por
eixos temáticos e temáticas voltadas para os perfis desejados; b) para o
desenvolvimento do perfil institucional, os cursos têm a obrigatoriedade de, nos dois
primeiros semestres do acadêmico, executar as atividades de ensino referentes ao
eixo temático: Empreendedorismo Social - com as temáticas de Responsabilidade
Social e Socioambiental; c) a partir do terceiro semestre do acadêmico, o eixo
temático volta-se às temáticas de interesse de atuação profissional, contemplando,
dessa forma, a perspectiva teórico-prática descrita acima; d) para essa execução, a
atividade de ensino identificada APS Institucional compõe a avaliação de todos os
componentes curriculares, nos quais o acadêmico está matriculado, tendo como
peso avaliativo 2,5 sobre dez.
Sistemática de desenvolvimento das Atividades Práticas Supervisionadas Institucionais

1º semestre
Eixo Temático

Temática

Empreendedorismo Social

Responsabilidade Social

2º semestre
Eixo Temático

Temática

Empreendedorismo Social

Responsabilidade Socioambiental

A partir do 3º semestre
Eixo Temático

Temática

Profissional

Específica para cada curso,
conforme as diretrizes dos seus
componentes curriculares
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Esse processo está em consonância com as orientações pedagógicas
institucionais, que procuram instigar o pensamento crítico a respeito da realidade
social em que vivemos. A execução dos processos de aprendizagem está pautada
na problematização, construindo saberes a partir de situações reais, suscitadoras da
dúvida científica, tencionando teoria e prática.
Dessa forma, são utilizadas ferramentas de ensino para uma significativa
construção do conhecimento, por meio de uma visão interdisciplinar que tem como
objetivos: a) fazer com que o aluno perceba as interligações entre os conteúdos dos
componentes curriculares; b) fomentar a cultura da pesquisa acadêmica e
profissional; c) realizar estudos de campo em casos práticos, junto às empresas
públicas e privadas; d) possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos
construídos em sala de aula; e) fomentar o pensamento crítico dos alunos.
Acreditamos que é esse o caminho para a consolidação do perfil do nosso
egresso, por meio de um ensino investigativo que visa, na vivência, a integração
entre ensino, pesquisa e extensão.

Roberta Lopes Augustin
Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica

Juliana Rossa
Professora Coordenadora da Central
de Atividade Prática Supervisionada (APS)
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1 I FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – V SEMINÁRIO DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Resumo dos Trabalhos

CURSO: SISTEMAS PARA INTERNET
Eixo temático: Empreendedorismo Social

Temática: Responsabilidade Social
Data: 24 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Rosana R. P. Tondolo/ Paulo Braz/ Joacir Della Giustina

1) Título: Passado moldando o Futuro
Autores: Leonardo Silva, Fabio Paim Barboza, Iago Palhano Borges
Professor orientador: Claudio Cristiano Liell
Resumo: Após visita do grupo ao projeto Entidade de Assistência à Criança e ao
Adolescente (ENCA), em Caxias do Sul, percebeu-se a necessidade de ações de
recreação aos sábados para os atendidos. Dessa forma, programou-se uma série de
atividades com o trabalho voluntário do próprio grupo, como medida para suprir a
falta de profissionais na Instituição. Dentre as atividades, estão a exibição de
desenhos antigos, da época da infância dos integrantes do grupo, e oficinas de
pintura. Além disso, planejou-se auxílio na limpeza do local. Até o momento, já foram
realizadas cinco visitas com trabalho voluntário.

2) Título: Considerações acerca dos aplicativos tradutores de Libras
Autores: Diogo Barboza, Édipo Correa dos Santos, Fernando Bernarde Vieira
Professor orientador: Ingrid Lopes Augustin
Resumo: Este projeto visa elaborar um quadro com considerações a respeito dos
aplicativos tradutores disponíveis na internet, que facilitam o conhecimento da
Língua Brasileira de Sinais – Libras. Assim, pretende-se criar um recurso importante
12

para as pessoas que necessitam da comunicação com deficientes auditivos. Como o
aprendizado de tal língua não é algo que possuímos no nosso dia a dia ou por
indisponibilidade particular, apontou-se então, alguns aplicativos que podem auxiliar
esse intermédio. Desta forma, após a análise das considerações feitas, temos o
intuito de divulgar os resultados à comunidade.

3) Título: Avaliação do aplicativo Headmouse:acessibilidade digital para
pessoas mobilidade reduzida
Autores: Irlane Evangelista de Jesus, Paulo Ricardo Lopes Rodrigues, Everton de
Souza
Professor orientador: Ingrid Lopes Augustin
Resumo: O presente projeto tem como intuito avaliar e construir considerações a
cerca do aplicativo HeadMouse. O aplicativo HeadMouse auxilia e permite que as
pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida possam usar o computador e
navegar pela internet de forma independente, sem ajuda de outras pessoas. Dessa
forma, essas pessoas podem integrar-se à sociedade de maneira mais igualitária,
através de recursos tecnológicos e de comunicação.

4) Título: Alfabetização digital de crianças das Casas Lares Murialdo
Autores: Cristiano Diniz Pinto, Jaymes Forcelini
Professor orientador: Marinês Refosco Severo
Resumo: Efetivar uma ação social através da capacitação de informática básica às
crianças e adolescentes abrigados nas Casa Lar Murialdo é o objetivo deste projeto.
Além disso, o projeto considera o engajamento de alunos da FAMUR como
instrutores voluntários dos cursos, podendo reverter essa atividade em horas
complementares do seu curso, conforme regulamento da Instituição. O intuito é
beneficiar colaboradores, crianças, acadêmicos e a comunidade, que, indiretamente,
também será agraciada pelo projeto.

5) Título: Faça o bem
Autores: Matheus Orlandi Barbosa, Marcos Cazanato Rodrigues, Vítor Traut
Professor orientador: Peter Rizzon
Resumo: Entende-se que a tecnologia pode ser aliada à integração social e
distribuição de recursos para organizações sociais e filantrópicas. Este projeto tem
13

como objetivo auxiliar todo tipo de instituições sociais como Casas Lares, asilos,
orfanatos e ONG’s que auxiliam pessoas com carência de recursos financeiros,
deficiências físicas ou mentais, ou outros problemas sociais. Pretende-se criar um
site e um aplicativo que irão angariar fundos para ajudar a essas instituições
previamente cadastradas no site.

6) Título: Construção social assistencial para Lar de Idosos provida através de
jogos de futebol beneficente
Autores: Alexandre Ghiotti, Jonathan Bolzan Mariane, Mateus da Silva Rodrigues
Professor orientador: Tatiele Bolson Moro
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso, que inclui a realização de
entrevistas e questionários, análise e projeto com modelo lógico e de classes. O
objetivo é a construção de um Sistema de Agendamento de Consultas
Odontológicas. Com ele, será possível aperfeiçoar o fluxo de pacientes e a
organização do trabalho da Clínica PrevMaster, além de disponibilizar maior
flexibilidade nos agendamentos e assim melhor controlar a prestação de serviços
oferecidos pela mesma.

Eixo temático: Empreendedorismo Social
Temática: Responsabilidade Socioambiental
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Nilton Camargo/ Marines R. Severo/ Everaldo L. Daronco

1) Título: Recicle-Sites informativo sobre locais e formas de reciclagem
Autores: Márcio Balotin, Josiane Gonçalves Rodrigues, James de Vargas Rodrigues
Professor orientador: Nilton Camargo
Resumo: O objetivo do projeto é informar a maneira correta de descarte de diversos
tipos de materiais, fornecendo informações de locais e contatos com as empresas
responsáveis por realizar esse serviço. Para tanto, realizou-se contato direto com
fornecedores para obtenção de informações. Como resultado das pesquisas, foi
criado um site com as devidas informações para o consumidor poder exercer seus
14

direitos como cidadão com consciência ambiental. Concluiu-se que o projeto
contribui para sanar uma das maiores dificuldades dos consumidores que é a falta
de informações por parte dos fornecedores e também evitar o descarte de produtos
em locais que possam contaminar e prejudicar o meio ambiente.

2) Título: Biblioteca virtual FAMUR
Autores: Marcelo de Castro Pagnon, Juan Carlos Paulino da Silva, Rodrigo Pauletti
Professor orientador: Nilton Camargo
Resumo: A oferta de e-books hoje é muito grande na internet. Em vista disso, este
projeto tem como objetivo aproximar, possibilitar e facilitar que as pessoas tenham
acesso a esses livros em um único ambiente. Para isso, este trabalho prevê a
aquisição de um servidor e de um software. Para a customização do mesmo haverá
a contribuição dos acadêmicos do curso de Sistemas para Internet, com auxílio da
bibliotecária.

3) Título: Greengo
Autores: Jones Heckler, Mayron Dal'la Santa de Carvalho, Rafael Nora Junior
Professor orientador: Peter Rizzon
Resumo: Fundamentado no alto consumo de combustíveis e seus respectivos
impactos no ambiente e na sociedade de consumo de um modo geral, este projeto
visa otimizar a utilização de automóveis nos espaços urbanos, com a finalidade de
reduzir o número de veículos, refletindo no tempo de deslocamento gerado pelo
menor tráfego. Pretende-se reduzir os custos de deslocamento, realizando a divisão
dos valores, tudo isso facilitado por um aplicativo que será desenvolvido para
utilização em computadores e em dispositivos móveis. O aplicatico disponibilizará
informações compartilhadas de rotas e horários, bem como contato de pessoas
interessadas em participar dessa forma “verde” de locomoção.

4) Título: Construção de minisisterna para aproveitamento da agua da chuva
nas instituições Casas Lar
Autores: Valquiria Cristina dos Santos, Patrick Rasia
Professor orientador: Rafael Denicol
Resumo: As instituições públicas e privadas estão em permanente movimento em
busca da sustentabilidade e devem gerenciar de modo conjunto os impactos
15

econômicos e sociais no meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo central desta
pesquisa é analisar a construção de minicisternas e propor suas instalações nas seis
Casas Lares mantidas pelo Instituto Leonardo Murialdo. Dessa forma, pretende-se
diminuir o consumo de água potável nas Casas Lares; reaproveitar as águas da
chuva para a descarga do vaso sanitário, lavagem de carro e pátio, rega de hortas e
jardins; e garantir maior economia financeira para a Instituição.

5) Título: Assistência socioambiental a uma escola de ensino fundamental,
baseando-se na utilização de materiais recicláveis
Autores: Ricardo Busnello, Laerte Leandro dos Reis, Andressa Scariot
Professor orientador: Tatiele Bolson Moro
Resumo: Este projeto apresenta as atividades desenvolvidas com uma turma de
sexta série em uma Escola de Ensino Fundamental Estadual. O grupo realizou
palestra, apresentação de vídeo e uma brincadeira de para se trabalhar a
consciência ambiental nos adolescentes e, posteriormente, desenvolveu-se com os
alunos a criação do jogo “Torre de Hanói”, com material reciclado. Também foram
apresentadas novas possibilidades de criação de jogos com materiais reciclados,
como garrafa pet, por exemplo.

CURSO: AGRONEGÓCIO
Eixo temático: Empreendedorismo Social

Temática: Responsabilidade Social
Data: 24 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Nicolas M. Rodrigo/Bernadete Chiesa/Ingrid. R. L. Augustin

1) Título: Desenvolvendo Qualidade de Vida com a Natureza
Autores: Rudimar Jose Menegoto, André Turella, Darci Sadi Menegotto
Professor orientador: Carmo Andre Meinertz
16

Resumo: O objetivo deste projeto é possibilitar que os atendidos na Casa Lar
Murialdo conheçam a realidade de como se produz alimentos em uma horta caseira,
em convívio com a natureza, de uma forma com que elas possam realizar atividades
pedagógicas diferentes do dia a dia. As crianças e adolescentes acompanharão todo
trabalho, desde o preparo do solo, o plantio, o desenvolvimento, a produção, a
colheita e, por fim, o consumo dos alimentos saudáveis.

2) Título: Reciclando o presente, preservando o futuro
Autores: Jaqueline de Almeida, Valdir Antonio Maia, Alisson Paim da Silva
Professor orientador: Carmo Andre Meinertz
Resumo: O presente projeto consiste no trabalho de conscientização ambiental, por
meio do trabalhado de separação, descarte e destino final do lixo doméstico
produzido na Casa Lar Murialdo. O grupo realizará visitas ao local e entregará
materiais impressos explicativos, os quais fornecerão informações sobre a
reciclagem adequada do lixo doméstico. Num próximo encontro ocorrerá uma prática
de separação do lixo seletivo. Também haverá a confecção de brinquedos feitos
com as sucatas. No último encontro será realizada uma prática com o lixo orgânico,
com a execução de compostagem na horta da casa.

3) Título: Biblioteca: um lugar para ler, aprender e conviver
Autores: Pamela Tais Oliveira, Josué Gonçalvino Perini, Érica Almeida de Aguiar
Professor orientador: Claudio Cristiano Liell
Resumo: Em visita à Casa Lar Murialdo, percebeu-se que as crianças e
adolescentes atendidos no local poderiam ter uma biblioteca para estudos em
melhor estado. Assim, o grupo elaborou este projeto com o objetivo de reformar a
biblioteca, deixando o ambiente mais aconchegante. Pretende-se organizar o local,
fazer uma campanha para arrecadação de livros e realizar nova pintura nas paredes.

4) Título: Aquecendo seu Coração
Autores: Valdiane de Castilhos,Tulio Cardoso Andrade
Professor orientador: Claudio Cristiano Liell
Resumo: Nosso projeto vem para aquecer nesse frio da Serra as crianças de Casa
Lar nº5. Essa casa vem recebendo auxilio de algumas pessoas, mas após a visita e
17

conversa com o coordenador Eloy, coordenador do local, uma das dificuldades
nesse inverno é em relação à falta de cobertores e agasalhos. Então, comovidos
com as histórias de algumas crianças, resolvemos buscar auxilio, através de
campanhas de arrecadação, e meta do grupo já está sendo foi alcançada, pois já
arrecadaram-se roupas e cobertores, conforme a necessidade da casa Lar. No dia16
de junho realizamos a entrega de alguns cobertores e agasalhos à Casa Lar. Ver o
sorriso e os olhos brilhando das crianças com os novos cobertores foi inesquecível.
Daqui para frente, o grupo fará novas campanhas e continuará auxiliando a casa e
as crianças.

5) Título: Somos todos iguais - APAE de Cambará
Autores: Claudio de Oliveira Reis Júnior, Cassiano de Oliveira Quadros, Marilia de
Souza Castilhos
Professor orientador: Joacir Della Giustina
Resumo: Após visita à APAE de Cambará, o grupo identificou a necessidade de
recursos financeiros para o bom desenvolvimento das atividades da Instituição.
Assim, criou-se uma rifa beneficente, tendo como prêmio um leitão, doado por um
colaborador. Diversas pessoas colaboraram com a ação, como colegas da FAMUR,
parentes e amigos.

6) Título: Cultivando o saber
Autores: Rafael Henz, Mikael Andreetta Cearon, Daniel Vieira Trindade
Professor orientador: Juliana Rossa
Resumo: O projeto “Cultivando o Saber” foi criado e desenvolvido com o intuito de
incentivar as crianças acolhidas na Casa Lar Murialdo, e demais envolvidos, a
cultivarem seus próprios alimentos em um espaço que anteriormente era
considerado ocioso e sem aplicação, reduzindo assim os custos alimentícios e
desenvolvendo-se um conhecimento novo e de valor imensurável para o futuro. Com
o objetivo de criar um pensamento ecológico e sustentável, foi realizada uma oficina,
na qual as crianças e envolvidos puderam aprender de que forma se realiza a
implantação de uma horta vertical. Além disso, nessa oficina, as crianças, dispondo
de tintas e pincéis, realizaram a pintura das garrafas pet.
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7) Título: Jogos educativos: ferrametas de lazer e educação
Autores: Maria Teles, Noeli Basso, Paulo Roberto Mauri
Professor orientador: Juliana Rossa
Resumo: O projeto consiste na arrecadação de recursos financeiros para aquisição
de jogos educativos para entretenimento de crianças e adolescentes das Casas
Lares Murialdo nas horas vagas. Atualmente, identificou-se que os mesmos
possuem televisão como forma de lazer. Na etapa inicial, serão arrecadados
recursos, após será efetuada a compra desses jogos e distribuídos nas Casas
Lares. Após algum tempo será feito um levantamento dos resultados de satisfação
obtidos com essa implementação dos jogos.

Eixo temático: Empreendedorismo Social
Temática: Responsabilidade Socioambiental
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Flavio Gomes de Oliveira/ Nicolas M. Rodirgo/ Murilo Santos

1) Título: Aumentar a vida util do aterro sanitário de Caxias do Sul
Autores: Tânia Maria Bof, Plinio Casagrande, João Pedro Feijo Macedo
Professor orientador: Nicolas Miguel Rodrigo
Resumo: Este projeto tem como objetivo encontrar alternativas para o tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos com vista a aumentar a vida útil do aterro sanitário da
cidade de Caxias do Sul. A pesquisa descreve a história da urbanização do país e
da cidade, a competência legislativa e legislação referente à disposição e tratamento
de Resíduos Sólidos Urbanos. Mostra entrevistas que relatam pontos de vista, ideias
e formas de trabalho de pessoas e instituições que tratam desses resíduos na
cidade.

2) Título: Sustentabilidade da safra recorde brasileira - Soja
Autores: Douglas César Bernardi, Vinicius Henrique Mattana Piccoli, Mateus Abreu
da Silveira
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Professor orientador: Nicolas Miguel Rodrigo
Resumo: Este trabalho visa apresentar dados referentes à safra recorde da soja no
Brasil no período do primeiro semestre de 2014. Apresenta-se um levantamento
bibliográfico referente às principais regiões produtoras, como é o caso do Rio
Grande do Sul. Destaca-se a questão da preocupação com a sustentabilidade no
processo do desenvolvimento econômico da cadeia da soja no País.

CURSO: ADMINISTRAÇÃO
Eixo temático: Empreendedorismo Social

Temática: Responsabilidade Social
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Paulo Braz/Carmo Meinertz/ Gládis Bortoli

1) Título: O sorriso deles quem faz é você
Autores: Claudiane Fenner, Gabriela Galafassi de Lima, Jéssica de Melo Caregnato
Professor orientador: Bernardete Chiesa
Resumo: Este projeto busca melhorar a qualidade de vida aos idosos do Lar da
Velhice São Francisco, através da arrecadação de alimentos, materiais de higiene,
limpeza e medicamentos, além da realização de visitas semanais aos idosos,
auxiliando-os no corte das unhas, arrumação dos cabelos, higiene bucal, entre
outros cuidados. Também, o grupo pretende dar atenção, carinho, abraços e ouvir
as histórias de vida dos idosos que possuem uma vida cheia de experiência,
marcados pela saudade de seus familiares.

2) Título: #Crianças on line: concetando as crianças da Casa Lar
Autores: Débora Cristina Maciel Keiel, Lisandra Silva Affonso, Tainara Sirene
Professor orientador: Carmo Andre Meinertz
Resumo: Em visita a Casa Família Lar, foi identificada a falta de recursos na sala de
estudos da instituição, com carência de computadores, sendo estes mecanismos
importantes para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças e adolescentes,
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assim como a inserção delas na sociedade, em ambiente escolar e familiar. O grupo
contou com o apoio das empresas Coopertech Informática, que doou mão-de-obra,
Usina Materiais Elétricos, com a doação de material elétrico, e o Sindilojas, com a
doação dos microcomputadores e telas usadas. Assim, houve a instalação completa
dos computadores, reconstruindo e instalando novos pontos da internet, além da
substituição da rede telefônica.

3) Título: Casa segura:um estudo sobre os fatores de risco de queda de idosos
em domicilios
Autores: Daisy Rossi, Maria Vaniza Schwartzhaupt Rigotti, Felipe Mollardi Almeida
Professor orientador: Darla Ranna
Resumo: O presente projeto visa adequação dos sanitários dos idosos atendidos
pelo CAI (Centro de Atendimento a Idosos) de Caxias do Sul, com a instalação de
barras de apoio próximo ao vaso sanitário, dentro da área do chuveiro e próximo à
pia, uma vez que, conforme estudos recentes, as áreas de piso escorregadio, como
os banheiros, apresentam o maior índice de queda de pessoas idosas.

4) Título: Leitos hospitalares para idosos na cidade de Caxias do Sul - Um
panorama entre o SUS e a Saúde Suplementar
Autores: Etiele Gimenes Rocha
Professor orientador: Darla Ranna
Resumo: O Brasil, por ser um país em desenvolvimento, tem muito a melhorar em
relação à saúde e bem-estar do idoso. O idoso tem mais vulnerabilidade a doenças
e agravos crônicos não transmissíveis, e uma doença simples pode acabar se
tornando um grande incômodo. Em meados da década de 90, foi criado e
aperfeiçoado o Estatuto do Idoso, que oportunizou discussões importantes sobre o
tema. Em Caxias do Sul existem 1.863 leitos, 1.028 pelo SUS e 835 pela saúde
suplementar. Em pesquisa feita para este trabalho, identificou-se que nenhum dos
hospitais possui quartos exclusivos para idosos, mas todos têm atendimento e
adaptação para o mesmo.
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5) Título: Viver: arrecadação de alimentos para a Casa Lar
Autores: Ludmila Godois Fogaça, Sandra Gonçalves de Oliveira
Professor orientador: Diogo Zapparoli Manenti
Resumo: O projeto desenvolvido pretende mostrar que toda ação social deve ser
primeiramente contextualizada, estudada, e após, o projeto social deve beneficiar
diretamente algo ou alguém. O trabalho apresentado tem como objetivo arrecadar
alimentos que beneficiarão a Casa Lar Murialdo. Este projeto foi proposto para que
seja minimizado o custo mensal de alimentação da Casa Lar, já que a verba gasta
para este fim poderá ser utilizada para outros meios. A meta inicial é arrecar
doações para a compra de dez cestas básicas. O projeto terá continuidade através
do Trote Solidário, com os alunos da Famur.

6) Título: Colorizando momentos
Autores: Micael Pistore, Thiago Jorge de Oliveira Missaglia
Professor orientador: Diogo Zapparoli Manenti
Resumo: A necessidade de recursos diversos nas Casas Lares é significativa e com
indispensabilidade de ser olhada com olhos de solidariedade. Sendo assim, ao ser
realizada uma visita na Casa surgiu o desejo de tornar real um cenário que antes
estava somente no imaginário. O grupo deparou-se com uma sala de convivência
que poderia trazer mais alegria na sua decoração, por meio de uma pintura na
parede. A busca por apoiadores tanto para o material quanto para a mão de obra foi
bem sucedida e o resultado alcançado por meio de uma pintura colorida e alegre.

Eixo temático: Empreendedorismo Social
Temática: Responsabilidade Social
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Bernadete Chiesa/ Joacir Della Giustina/Diogo Z. Manenti
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1) Título: Somos todos padrinhos
Autores: Fernanda Borges de Oliveira, Mariane Nunes Quintava, Alessandra Polly
Guimarães
Professor orientador: Geraldo Boniatti
Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver campanhas internas em
empresas parceiras, para contribuir com a continuamente do bom atendimento da
Casa Lar Murialdo n°5. Pretende-se auxiliar o funcionamento da casa com a doação
de toalhas, louças, roupas, roupas de cama e brinquedos. Entende-se que ações
internas como essa, mais do que auxiliar quem precisa, também serve como fator de
sensibilização e motivação dos funcionários dentro da empresa.

2) Título: Despertando a Vontade De Fazer o Bem
Autores: Lucinéia Fernanda Oliveira da Silva, Magda Scherli Canello
Professor orientador: Geraldo Boniatti
Resumo: Por meio deste projeto, pretende-se dar apoio aos voluntários que atuam
na APPC (Associação de Amparo as Pessoas com Câncer) de Caxias do Sul.
Percebem-se diversas necessidades da AAPC, pois dependem de doações e apoio
da comunidade para concretizar seus trabalhos. O grupo tem a intenção, após a
arrecadação de doações em dinheiro, de contribuir com a compra de roupas e
alimentos, bem como de passagens de ônibus para os familiares que acompanham
o tratamento das pessoas atendidas pela Associação.

3) Título: Lei sobre inclusão de PCDs: conchecer para respeitar
Autores: Gilvana Vigolo, Tatiana Eva Brambilla, Tiago Diniz Bezerra
Professor orientador: Gládis Bortoli Poleto
Resumo: Por meio deste projeto pretende-se apresentar esclarecimentos sobre a
Lei de Cotas Nº 8213/1991, que regulamenta que a empresa com 100 ou mais
funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos
com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência. O objetivo,
com isso, é elucidar as dúvidas e divulgar a importância da inserção dessas pessoas
no mundo do trabalho.
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4) Título: Inverno Limpo e sem Fome
Autores: Gilmar Luiz Moreira Junior, Edson Silmar Fischer, Manuel Augusto Moreira
Professor orientador: Joacir Della Giustina
Resumo: Após visita do grupo à Casa Lar Murialdo, e após questionamentos sobre
as principais carências no local, verificou-se que existia deficiências em relação a
produtos alimentícios e produtos de limpeza. Além disso, nos foi comunicado que as
crianças e adolescentes não possuem acompanhamento nutricional periodicamente.
Com isso, o grupo concentrou esforços nessas duas questões. Por meio de uma
parceria com os mercados Costa e Faraon e a empresa Alemare Produtos
Químicos, foi garantido, durante seis meses, doação de leite, de cestas básicas e de
produtos de limpeza. Uma nutricionista voluntária também contribuiu, com visitas
durante esses seis meses.

5) Título: Mais comida para quem precisa: estratégias para o Banco de
Alimentos de Caxias do Sul
Autores: Julião Boeira da Silva de Figueiredo, Andrei Zullian Pauletti, Marcos
Antonio Pereira Guimarães
Professor orientador: Juliana Rossa
Resumo: Este projeto tem como objetivo ampliar as doações de alimentos para o
Banco de Alimentos de Caxias do Sul, para que o mesmo possa atender de forma
mais eficientes as entidades cadastradas. Para isso, pretende-se propor a ampliação
de parcerias com veículos de comunicação, que ajudarão na divulgação do Banco.
Além disso, almeja-se se criar novas estratégias para o Sábado Solidário, como, por
exemplo, a instalação de placas nas prateleiras dos supermercados parceiros
informando quais alimentos estão mais em falta no Banco.

6) Título: Triturar para bem alimentar:campanha para doação de
liquidificadores para as Casas Lar
Autores: Rodrigo Morais Pariz, Adilson da Silva Oliveira, Mailson da Silva Camargo
Professor orientador: Juliana Rossa
Resumo: Este projeto tem como objetivo munir três Casas Lares Murialdo com
liquidificadores, pois atualmente as instituições não possuem este utensílio tão
importante na produção de alimentos para as crianças e adolescentes atendidas.
Para isso, o grupo arrecadou a doação em dinheiro necessária entre os colegas da
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empresa Marcopolo. Muitos contribuíram, por entender a relevância que tem fazer
bem ao próximo.

7) Título: Crianças no Desenvolvimentos Social:uma proposta para o Banco de
Alimentos de Caxias do Sul
Autores: Lucas da Silva Monteiro, Bruna da Silva Cardoso
Professor orientador: Roberta Lopes Augustin
Resumo: Entendemos o desenvolvimento social como o comportamento observado
no modo de alguém agir diante de uma dada situação ou pessoa. Aqui evidenciamos
o desenvolvimento social da criança, pois nossa proposta é esclarecer e auxiliar no
entendimento de alguns fatores que influenciam a perspectiva da criança sob o
desenvolvimento social, a partir do incentivo contínuo da participação delas em
diferentes projetos sociais, por meio da sensibilização para uma conscientização de
seu futuro papel na sociedade. Por este motivo, identificamos o projeto Banco de
Alimentos como uma oportunidade de trabalhar o desenvolvimento social,
enfatizando na criança o principal ator social que produzirá e influenciará a
continuidade desses projetos na melhoria de uma sociedade mais justa e igualitária.

Eixo temático: Empreendedorismo Social
Temática: Responsabilidade Socioambiental
Data: 24 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Carmo Meinertz/Peter Rizzon/Rafael Denicol

1) Título: Cascalho Ecológico
Autores: Juliana Antunes dos Santos, Leticia Campagnolo Minossi, Mauriti da Silva
Michelsen
Professor orientador: Claudio Cristiano Liell
Resumo: O objetivo deste relatório é conscientizar as organizações da importância
de rever seus conceitos em relação à preservação do meio ambiente. A construção
civil, com seu alto volume de resíduos, passa agora por um momento de mudanças
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e adaptações para adequar-se a normativa do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente), que afirma que quem gera entulho deve se responsabilizar por ele.
As empresas coletoras se licenciam e aguardam para trabalhar com um processo de
triagem, o qual gerará lucro e agregará valor aos resíduos. Sendo assim, o
reaproveitamento dos entulhos das construções civis, como substituição parcial dos
agregados normais, minimizará os impactos ambientais. Agregar valor econômico
aos resíduos é gerar riqueza para o planeta e melhorar a qualidade de vida de
todos.

2) Título: Práticas de tratamento de residuos liquidos: um estudo de caso da
empresa Conventya
Autores: Marlene Caetano, Mônica Cristina Viasiminski, Jessica Oselame De
Oliveira Pereira
Professor orientador: Everaldo Daronco
Resumo: Por meio deste relatório, observou-se que as práticas de sustentabilidade
no processo de tratamento de resíduos líquidos estão em todos os segmentos da
empresa Coventya. A aplicação correta das técnicas de transformação para redução
da poluição do meio ambiente está interligada com o lucro da empresa, por meio da
oferta de produtos eco-amigáveis. Identificou-se que a empresa é preocupada com a
sustentabilidade em vários aspectos, não causando impacto negativo sobre o meio
ambiente global ou local, beneficiando não somente a empresa, mas para toda a
sociedade.

3) Título: A sustentabilidade da maior fabricante de cosméticos do Brasil:
Natura
Autores: Mariane da Luz Xavier, Vera Regina de Menezes Ferreira
Professor orientador: Geraldo Loch Necker
Resumo: Este relatório apresenta um estudo de caso sobre a Natura, uma empresa
extremamente engajada com o empreendedorismo social, tendo como objetivo
assegurar negócios bem sucedidos em longo prazo, com líderes conscientes e
genuinamente interessados pelas questões ambientais e pelo desenvolvimento
econômico e social. A empresa tem como ponto forte a participação de mulheres no
quadro de empresa em cargos de gerência superiores a 40%.
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4) Título: Captação de água da chuva e sistemas de aquecimento de água com
garrafas pet
Autores: Deiverson Branco, Ednei José Pinto, Douglas Patrick Ballardin
Professor orientador: Nilton Camargo
Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar as fases de um projeto e a
importância de uma boa gestão de planejamento aliado à execução. Por meio de
pesquisa bibliográfica, identificou-se que o planejamento é imprescindível, mas a
execução do que foi planejado é a realidade. As ideias, os dados estatísticos, os
gráficos e análises criam um cenário de possíveis realidades. Um mau planejamento
com uma execução competente dá resultado, porém, um planejamento bom com
uma execução ruim, não.

5) Título: Lojística reversa de resíduos sólidos
Autores: Angelica Lopes Da Silveira
Professor orientador: Everaldo Daronco
Resumo: No presente trabalho, aborda-se a questão da logística reversa no setor
metalomecânico na cidade de Caxias do Sul, um dos mais importantes polos
industriais do RS. Este relatório caracteriza-se como estudo de caso da indústria Di
Ferro Resíduos. É um estudo exploratório, qualitativo, com realização de entrevistas
semiestruturadas e pesquisas bibliográficas. Obteve-se como principais achados
que a empresa se responsabiliza pela coleta desses resíduos, dando destino e
condições adequadas para um processo de descarte consciente, prevenindo, assim,
a poluição e degradação do meio ambiente, bem como aplicando a legislação
pertinente a esses processos.
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2 I FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ATIVIDADE PRÁTICA
SUPERVISIONADA (APS) INSTITUCIONAL: TEMÁTICAS PROFISSIONAIS
Resumo dos Trabalhos

CURSO SISTEMAS PARA INTERNET
Eixo temático: Análise e Projeto de Sistemas Web

Temática: Projeto de Aplicações Web
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Nilton Camargo/ Marines R. Severo/ Everaldo L. Daronco

1) Título: Blog Assistência Social CRAS Esperança - Flores da Cunha - RS
Autores: Jaqueson Silva de Rosso, Flavio Risso Nunes
Professor orientador: Peter Rizzon
Resumo: Este projeto visa a criação de um blog para o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) de Flores da Cunha. Os blogs são importantes
ferramentas de comunicação e têm auxiliado muitas pessoas e empresas a se
estabelecerem como referências em suas áreas de atuação. Com o blog do CRAS,
pretende-se divulgar e esclarecer sobre o trabalho da Instituição, apontando suas
propostas e necessidades de melhorias.

2) Título: Análise do projeto de sistemas de agendamento para clínica
odontológica PrevMAster: um estudo de caso
Autores: Marco Antonio Da Silva Rodrigues, Marcelo Kuzer Kirsch, Flávio José
Paganin
Professor orientador: Rafael Denicol
Resumo: O presente trabalho visa apresentar um estudo de caso sobre o sistema
de agendamento para clínica odontológica PrevMAster. Tal estudo serviu como base
para elaboração do projeto desse sistema de agendamento na referida clínica.
Destaca-se como resultado, a produção da documentação de análise do sistema,
como diagramas de classe, diagramas de entidade-relacionamento e casos de uso.
Este projeto encontra-se pronto para a sua implantação.
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CURSO AGRONEGÓCIO
Eixo temático: Profissional

Temática: Fruticultura/Olericultura
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Flavio Gomes de Oliveira/ Nicolas M. Rodrigo/ Murilo Santos

1) Título: Alternativas para os produtos da uva
Autores: Janice Fiorentin Gallon, Isaias Gallon, Neury Baseggio
Professor orientador: Flavio Oliveira
Resumo: A vitivinicultura é uma das principais atividades econômicas da região,
mas acarreta um volume considerável de resíduos. Este trabalho tem o objetivo de
observar e analisar alternativas para o reaproveitamento do bagaço da uva,
subproduto pós-processo de vinificação, buscando informações quanto ao uso na
alimentação animal, entre outras opções, pois, este produto está se tornando um
complemento alimentar promissor na cadeia do agronegócio. Atualmente, a
demanda por novas perspectivas geram possibilidades com diretrizes sustentáveis.
Portanto, tem-se a finalidade de promover retorno financeiro, bem como diminuir
agressões e possíveis contaminações ao meio ambiente.

2) Título: Mecanização na Fruticultura
Autores: Marilda Odila Buffon Molin, Andre Moschen, Sidnei Rech
Professor orientador: Flavio Oliveira
Resumo: Este relatório trata da mecanização na fruticultura, apresentando-se as
principais

alterações

tecnológicas

desenvolvidas

ao

passar

dos

tempos.

Apresentam-se os resultados dessa mecanização, que desencadeia evoluções na
produção frutífera, visando o aprimoramento e a possibilidade da obtenção de alta
produtividade com a racionalização dos custos e a preservação dos recursos
naturais e do meio ambiente. Nos últimos anos, os agricultores intensificaram a
procura por máquinas e implementos agrícolas para melhorar o desempenho de
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suas propriedades e, com isso, melhorar as suas condições de vida e da própria
população.

3) Título: Oliveiras: uma nova alternativa na cadeia produtiva do Agronegócio
Autores: Antonielli Zulian Pauletti, Gabriela dos Santos Selistre, Rafael Henrique
Almeida Pozzato
Professor orientador: Flavio Oliveira
Resumo: Este relatório trata da cultura da oliveira, planta de clima temperado, que
precisa de baixas temperaturas, suporta frios de até 0°C e calor de até 40°C. É uma
nova cultura que está sendo inserida no Rio grande do Sul, com custo baixo de
implantação, rentável, e que, apesar de algumas limitações climáticas, tem grande
chance de dar certo. Sabe-se que no Brasil o consumo per capita de azeite de oliva
ainda é baixo comparado a outros países, mas o sucesso da cultura está
influenciado

pelo

crescimento

desse

consumo.

Encontrando-se

variedades

adaptáveis ao clima, o Rio grande do sul é um Estado com grande potencial.

CURSO ADMINISTRAÇÃO
Eixo temático: Profissional

Temática: Empreendedorismo
Data: 24 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Rogério A. Oliveira/ Margarete Menegotto/ Geraldo Boniatti

1) Título: Spé: o spa do pé
Autores: Amanda Silva de Sousa, Camila Righez, Amanda Troian Grazziotin
Professor orientador: Ana Brancher
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a franquia SPÉ – O SPÁ DO PÉ.
Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos básicos de
franquia, franqueador e franqueado. A franquia SPÉ tem um conceito inovador de
tratamentos voltados para a área dos pés. Com várias franquias em funcionamento
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no Brasil, é um modelo de mercado que vem crescendo de forma significativa na
área da estética.

2) Título: O inverno que aquece as vendas
Autores: Gabriele Rodrigues Maciel, Regiane Cavassola, Stefany da Luz Guimarães
Professor orientador: Ana Brancher
Resumo: Este trabalho centrou-se em uma pesquisa de campo sobre o panorama
de nove famílias de lenhadores de Caxias do Sul. Várias informações foram
registradas, como a queda das vendas no verão. Com a análise dos dados,
identificou-se que, na maioria, são os negócios que passam de geração para
geração, com um número muito pequeno de funcionários com carteira assinada. Em
termos gerais, verificou-se que o trabalho familiar com a lenha é árduo e pouco
rentável.

3) Título: Assessoria de imprensa: um estudo sob forma de plano de negócios
Autores: Carla Diniz Gonçalves, Cristian Palhano Borges, Lucas Casagrande
Maldonado Rodrigues
Professor orientador: Darla Ranna
Resumo: O presente relatório tem como escopo a criação de uma assessoria de
imprensa, buscando-se diferencias de mercado. Apresenta uma análise de um plano
de negócio, com as estruturas que o compõe: análise do mercado e competitividade;
estrutura e operações; estudo de viabilidade econômico-financeira e gestão
empresarial. Avaliou-se e focou-se na “Análise do mercado e competitividade”,
utilizando-se como modelo a edição SEBRAE, Plano de Negócio, 2004.

4) Título: O impacto dos custos da saúde privada
Autores: Gabriel Muller Martins, Jaqueline Zenatto Gonçalves, Thaise Bolzam da
Fonseca
Professor orientador: Darla Ranna
Resumo: O objetivo deste estudo foi abordar o desenvolvimento e abrangência das
micro e pequenas empresas da região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul,
analisando-se o impacto dos custos da saúde privada junto às empresas associadas
à Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS (Microempa) de Caxias do
Sul. Realizou-se um levantamento dos benefícios contratados via Entidade (Plano
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de Saúde, Plano Odontológico, Plano de Prevenção de Acidentes de Trabalho,
Planos de Saúde Ocupacional e Planos de Urgências e Emergências Médicas) e
oferecidos aos seus colaboradores e dependentes.

5) Título: Como nasce um empreendedor
Autores: Maristela Eva Sychoski, Vanessa Argenta, Taise Alves de Moraes
Professor orientador: Luiz Eduardo Webber
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo teórico sobre
empreendedorismo, caracterizando-se o tema conforme a contribuição de diferentes
autores. Nota-se, em comum, que as qualidades pessoais que se destacam em um
empreendedor são iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de respeito
humano e capacidade de organização e direção. O trabalho também apresenta os
tipos de empreendedores mais comuns.

6) Título: Churrasco Tchê.
Autores: Lilian Cris da Silva, Luciane Olinda Pauletti, Edson

Luis

Padilha de

Mattos
Professor orientador: Paulo Braz
Resumo: O projeto consiste na montagem em um pequeno espaço comercial e
pioneiro em na cidade de Caxias do Sul. O fornecimento de cortes de carnes
assadas é o produto principal, seguido de acompanhamentos usuais ao churrasco.
Os fornecedores serão comprometidos com a qualidade e procedência de produtos,
contribuindo assim para a imagem positiva e fortalecimento da marca junto ao
consumidor. Com lojas Drive Truh, se possibilitará rapidez e eficácia no atendimento.

7) Título: Planejamento tributário: formas de tributação
Autores: Ana Caroline Barreto Peixoto, Carlos Ricardo Grubert
Professor orientador: Luiz Eduardo Webber
Resumo: Este trabalho visa destacar a importância do Planejamento Tributário na
gestão das organizações. Apresenta diferentes formas de como as empresas podem
melhor se adequar a um regime tributário, buscando de uma forma lícita alternativas
para minimização de cargas tributárias. Entende-se como Planejamento Tributário o
planejamento empresarial, que tem como objeto os tributos e seus reflexos na
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organização, visando-se obter economia de impostos e adotando-se procedimentos
dentro dos ditames legais.

Eixo temático: Profissional
Temática: Liderança
Data: 25 de junho de 2014
Local: Sala de aula
Banca avaliadora: Zaida C. Reis/ Luiz Webber/Rafael Denicol

1) Título: Identificando lideranças no mercado de Caxias do Sul
Autores: Gilnei Menegotto,Elusa Aparecida Baldissera, Viviana Baldissera
Professor orientador: Carmo André Meinertz
Resumo: O presente artigo tem por finalidade compreender os conceitos de
liderança através de referências bibliográficas e expor as características de líderes
em organizações de médio porte do comércio varejista de alimentos de Caxias do
Sul, por meio de uma pesquisa de campo. Pretende-se diagnosticar com os
resultados obtidos se os líderes das organizações estão voltados: ao autoritarismo,
em cuja sistemática predomina a obediência diante do superior; ao democrático, que
leva em conta a opinião do subordinado; e à liderança coaching, em que o
colaborador opina e participa das decisões dentro da organização. Os estudos
voltados à liderança são de suma importância, já que toda organização precisa de
um líder, um elemento que fortaleça a equipe. Ele caracteriza-se como o guia, e
todas as interações dentro do ambiente de trabalho estão voltadas às suas
competências.

2) Título: A liderança na gestão organiza empowerment. Dar poder "A"
Autores: Juscelino Severo da Costa, Bráulio Paloschi
Professor orientador: Margarete Luisa Menegotto
Resumo: O objetivo deste estudo é investigar a divisão de responsabilidades dentro
dos conceitos de motivação e liderança orgânica. Para tanto, buscou-se na literatura
os conceitos dessas áreas. Utilizou-se como metodologia a pesquisa indutiva e
descritiva. Após, utilizou-se a análise de conteúdo para tratar os dados, sobre os
quais obtiveram-se como principais achados que durante todo o processo e sua
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adequação ao exercício de uma liderança cognitiva e democrática vai depender a
presença dos fundamentos, princípios e valores advindos da prática da
descentralização.

3) Título: A importância da liderança no meio rural
Autores: Adilto Cidnei Oliveira, Marieli Pauletti, Gean Carlos Lorenzet
Professor orientador: Margarete Luisa Menegotto
Resumo: Em tempos de competitividade a liderança é fator primordial para se
alavancar um setor, bem como o posicionamento do mercado. Para tanto, o
presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil de liderança do meio rural de
Caxias do Sul. Buscou-se na literatura a identificação dos tipos de liderança que,
conforme Weber (1992), são três tipologias diferenciadas de comportamento para o
líder: a liderança autoritária, liberal e a democrática. O estudo teve como foco, além
da pesquisa bibliográfica, a realização de entrevista estruturada juntamente com o
presidente do Sindicato Rural de Caxias do Sul. A análise dos dados foi realizada
por meio da análise de conteúdo. Percebeu-se que a liderança pode ser aprendida
com a experiência e que o líder deve buscar por melhorias para a comunidade a que
está inserido para, com isso, construir a confiança, elemento fundamental para ser
um líder. Quanto ao perfil da liderança atual foi possível constatar que ela é
democrática e visionária.

4) Título: A importância da capacitação dos gestores em liderança e gestão de
equipes
Autores: Andreia Borges Witniski, Bruna Silva Gressler, Diana Icler Lira
Professor orientador: Rogério Alves de Oliveira
Resumo: Este artigo tem por objetivo demonstrar a importância da capacitação dos
gestores em liderança e gestão de equipes. Para este fim, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica, a qual traz a visão de diversos autores sobre o tema e
também exemplos de programas de liderança nas organizações. Conclui-se que um
líder de sucesso deve desenvolver algumas habilidades as quais são essenciais,
dentre algumas delas, cita-se: habilidade de se relacionar, habilidade de atitude e de
conhecimento. Para o desenvolvimento dessas habilidades é necessário estar se
capacitando sempre, aprimorando conhecimentos. Por isso, evidencia-se a
importância da capacitação de líderes e de gestão de equipes nas organizações.
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5) Título: O foco: o estudo, a inclusão dos PPDs no ambiente organizacional
Autores: Durival Daros, Patrícia Fonseca da Costa, Carlos Roberto Cardoso
Professor orientador: Rogério Alves de Oliveira
Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre a inclusão das pessoas
portadoras de deficiência no ambiente organizacional. O objetivo é contribuir para a
disseminação de conhecimentos sobre o assunto, principalmente em relação à
legislação vigente, por meio da contextualização da Lei nº 8.213/91. Apresentam-se,
ainda, dados estatísticos sobre os portadores de deficiência no Brasil e outras
características que envolvem o ambiente corporativo em relação à contratação
dessas pessoas.

6) Título: Como desenvolver líderes com diferencial competitivo
Autores: Melissa Aparecida Rodrigues, Vanessa Fochezatto
Professor orientador: Zaida Cristiane Reis
Resumo: O ritmo acelerado e as mudanças nas organizações desafiam os gestores
a desenvolver lideranças internas, focando e retendo os talentos. O desafio é: como
retê-los dentro das próprias organizações com diferencial competitivo, pois o estilo
de liderar reflete sobre o comportamento e desempenho de seus seguidores e
também no sucesso da organização. Sendo assim, neste trabalho apresenta-se um
modelo, chamado de “seis passagens” que o líder deve passar para estar preparado
e encarar a nova corrida do mercado competitivo e globalizado. Acredita-se que só
com a passagem desses níveis de forma gradativa seja possível formar excelentes
líderes.

7) Título: Liderança: o líder coach
Autores: Leonardo Gonçalves Kramer, Patrick Webber Rodrigues, Laerte Antonio
Rigotti
Professor orientador: Zaida Cristiane Reis
Resumo: O termo coaching é um dos mais discutidos atualmente nas organizações
e tem representado muito mais do que mero modismo. O tema Coaching é
relativamente novo no Brasil e poucos são os trabalhos acadêmicos que fazem
alusão à prática. Por outro lado, é crescente no país, especialmente nos grandes
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centros, a divulgação do Coaching nos meios organizacionais e de comunicação,
promovendo palestras, congressos e cursos de formação da prática com diversas
finalidades: pessoal, profissional e organizacional. O método utilizado para pesquisa
foi busca a de artigos acadêmicos da base de dados Scielo, Google acadêmico e
base de dados USP - Universidade de São Paulo, juntamente com pesquisa do livro
Cultura Organizacional e Liderança de Edgar H. Schein (Editora Atlas, 2009).

8) Título: O que é mais importante planejar ou executar?
Autores: Aline de Cézaro Alves da Silva, Samara Trentin Coelho
Professor orientador: Nilton Camargo
Resumo: O que é mais importante? Planejar ou executar? No ambiente
organizacional, é de extrema importância a discussão sobre esse assunto. Se
apenas se planejar e não se executar, todo o plano irá por água abaixo; e sem o
planejamento, a execução fica baseada na sorte sem realmente saber aonde se
deseja chegar, com grandes probabilidades de falha. Este trabalho tem como
objetivo mostrar as fases de um projeto e a importância de uma boa gestão de
planejamento aliado à execução, para o fim de um resultado positivo. O trabalho foi
baseado

em

pesquisas

envolvendo

empreendedorismo.
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