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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Murialdo fi naliza seu quinto ano de existência confi rmando sua excelência acadêmi-
ca, certifi cada pela comunidade na qual ela está inserida e pelos processos de avaliação interno 
e externo.

Um dos fatores que contribuem para o patamar no qual hoje a FAMUR se encontra é o incen-
tivo à iniciação científi ca dos acadêmicos. A Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS), 
desenvolvida pelos cursos de graduação (Administração, Agronegócio, Ciências Contábeis, Peda-
gogia, Recursos Humanos e Sistemas para Internet) da Unidade Sede, somam-se às iniciativas do 
curso de Medicina Veterinária da Unidade de Ana Rech.

O Fórum de Iniciação Científi ca da FAMUR é o ponto culminante dessa produção acadêmica. 
Semestralmente, os acadêmicos apresentam seus trabalhos de iniciação científi ca, desenvolven-
do-se como protagonistas de sua formação. 

Nesta publicação, trazemos os resumos dos trabalhos apresentados na sexta edição do evento, 
realizado de 21 a 25 de novembro. A programação do evento contou, entre outras atividades, com 
a palestra de abertura do Fórum “Vivendo o drama dos refugiados”, com a jornalista Letícia Duarte, 
que falou sobre a trajetória de uma família Síria desde a Grécia até a Alemanha, compartilhando o 
que aprendeu ao mergulhar num dos principais dilemas contemporâneos.

Nesta edição do Fórum, foram apresentados 136 trabalhos - os quais você poderá ler os resu-
mos a seguir -, dentro das temáticas de Responsabilidade Social e temáticas profi ssionais voltadas 
a cada curso de graduação da FAMUR. 

Boa leitura!

 

Juliana Rossa

Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LIDERANÇA
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Profissional 

Administração 

Liderança 

Jaqueline Zenatto Gonçalves, Maristela Eva Sychoski e Stefany da Luz Guimaraes. 
 

Análise dos benefícios da previdência privada como complementação da previdência social 

Odair Deters 

O estudo explorará a Previdência Social, sua história, crise e legislações vigentes, e a Previdência Privada e 
suas formas de contribuição. Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar esclarecimentos sobre o tema, 
identificando o número de jovens com idade de 18 a 25 anos com Previdência Privada em Caxias do Sul, sua 
média de renda salarial, e analisando os dados de crescimento de investimentos em previdência privada. A 
base para a coleta de dados deste estudo serão os alunos da Faculdade Murialdo que se enquadram nas 
características solicitadas. 

Contribuição. Aposentadoria. Previdência social. Previdência privada. 
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Profissional 

Administração 

Liderança 

Elusa Aparecida Baldissera, Taise Alves de Moraes e Viviana Baldissera. 
 

Processo de feminização de uma empresa de Caxias do Sul 

Greice Daniela Back 

O presente projeto de pesquisa tem por finalidade propor um trabalho futuro sobre o processo de feminização 
em uma empresa de Caxias do Sul. Através de pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva em uma empresa 
de transporte de passageiros, pretende-se quantificar o número de mulheres motoristas, cargos antes 
exercidos exclusivamente por homens, analisando a oferta e demanda pelas vagas e a crescente ascensão 
das mulheres neste meio. Os resultados esperados buscam identificar características femininas, entre elas a 
capacidade de exercer múltiplas funções, facilidade de adaptação, disposição e, ao mesmo tempo, a 
facilidade de se relacionar em equipe dispondo dos melhores meios de resolver conflitos e passando a serem 
reconhecidas no meio onde atuam, atrelado a isso a ascendência da feminização no meio corporativo. 

Feminização nas empresas. Ascendência feminina. Gestão de pessoas. 
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Profissional 

Administração 

Liderança 

Gabriel Müller Martins e Thaise Bolzam da Fonseca. 
 

Coaching em lideranças mm empresas de Caxias do Sul 

Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

O presente estudo pretende compreender as características e competências da liderança organizacional, com 
foco na gestão de empresas, identificando como os gestores estão gerenciando suas organizações. Junto à 
literatura, buscaram-se contribuições de autores referentes ao tema. Na pesquisa adotou-se uma metodologia 
qualitativa exploratória. Na coleta de dados, a ser realizada em uma segunda etapa, será aplicado um roteiro 
de entrevista para ser respondida pelos participantes. O estudo pretende entender e desenvolver a 
implementação do coaching em duas empresas da cidade de Caxias do Sul-RS. 

Liderança.Comportamento organizacional. Coaching. 
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Profissional 

Administração 

Liderança 

Louise de O. Gesteira e Francielen P. Pimentel. 
 

Liderança transparente nas organizações 

Janay Caon Pieruccini 

Este trabalho tem como objetivo explorar a relação entre líder x liderado. Identificou-se que esta é uma 
problemática encontrada entre as organizações. Analisou-se a atuação dos liderados, identificando onde a 
figura de um líder pode agregar, influenciar ou até mesmo prejudicar o desempenho dos mesmos. Foi aplicado 
um questionário quantitativo a 60 alunos da Faculdade Murialdo, abordando questões sobre conceitos mais 
transparentes para a temática estipulada. 

Liderança. Transparência. Inovação. Comunicação. Confiança. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Pessoas 

MELISSA RODRIGUES, PATRICIA COSTA, VANESSA FOCHEZATTO. 
 

Estresse e burnout no trabalho docente 

Janay Caon Pieruccini 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar o estresse e o Burnout no trabalho docente. Aborda uma reflexão 
teórica sobre o tema e apresenta o resultado de uma da aplicação do CESQT (Cuestionario para la Evaluación 
del Síndrome de Quermarse por el Trabajo), aplicada a 58 professores de uma escola particular de Caxias 
do Sul. O tratamento dos dados, firmado através do Excel, permitiu constatar a inexistência da Síndrome de 
Burnout nos docentes pesquisados, porém com a presença significativa de sentimento de culpa e indiferença 
mediante aos problemas que surgem no cotidiano de trabalho dos docentes. Conclui-se que o trabalho na 
área da docência cria vulnerabilidade para a instalação do estresse e da Síndrome de Burnout, uma vez que 
se torna necessário por parte da gestão escolar propiciar ambiente de trabalho agradável, menor carga 
horária, bom relacionamento interpessoal, bem como reconhecimento da instituição para com o profissional. 

Síndrome de Burnout.Estresse. Docência. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Pessoas 

Geder Evando Gomes Weber; Gisele da Silva de Figueiredo; Tiarles Velho da Rosa.. 
 

Projeto de pesquisa: aplicação de pesquisa de clima organizacional e pesquisa de perfil 
socioeconômico aos voluntários do posto CVV Caxias do Sul 

Janay Caon Pieruccini 

O presente projeto de pesquisa possui como objeto o Posto CVV Caxias do Sul, entidade de interesse social 
que desenvolve gratuitamente um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, na qual a totalidade 
dos seus recursos humanos é formada por voluntários. Tem por objetivo a aplicação de conhecimentos de 
gestão de pessoas a essa realidade particular. Nesta primeira etapa do projeto, buscou-se o embasamento 
dos conhecimentos através do referencial teórico, e formulou-se um instrumento de pesquisa: pesquisa de 
clima organizacional e pesquisa de perfil socioeconômico. O instrumento será aplicado na segunda etapa do 
projeto, tendo por objetivo entender a percepção do cliente interno com fins a estabelecer novos processos 
de gestão e atender às suas necessidades, diminuindo a rotatividade de pessoal (turnover). 

Gestão de Pessoas. Terceiro Setor. Voluntariado. Pesquisa de clima organizacional. Turnover. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Pessoas 

Daisy Rossi, Manuel Moreira e Tainara Sirene.. 
 

Análise sobre os aspectos motivacionais nas empresas de Caxias do Sul - RS 

Janay Caon Pieruccini 

Considerada como um dos fatores mais decisivos quanto à fidelização do funcionário perante a organização, a motivação vem 
ganhando destaque entre os processos organizacionais. Manter colaboradores excelentes cria a necessidade de a 
organização exercer uma cultura que valorize seus funcionários. Em virtude disso, o presente trabalho apresenta um estudo 
que pretende refletir a respeito dos processos motivacionais das empresas de Caxias do Sul-RS. Tem como objetivo 
diagnosticar se as empresas da cidade possuem métodos, processos ou atitudes motivacionais. Para isso, buscaram-se 
conceitos de clima e cultura empresarial, motivação e teorias motivacionais. Após a realização da exploração bibliográfica, 
realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa com as empresas de Caxias do Sul, aplicando um questionário produzido 
a partir da ferramenta de criação de formulários do Google Docs, e enviado via e-mail para todos os associados ao SIMECS 
(Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Eletrônico). Dos aproximadamente 1895 questionários 
enviados, obtiveram-se retorno de 29 formulários respondidos. Através dos resultados, destaca-se que todas as empresas 
respondentes possuem práticas que motivam seus funcionários, como comemorações de aniversários. Porém, grande maioria 
dos respondentes informou que não possuem programas motivacionais nas empresas. Apenas sete empresas informaram 
possuir programas como PROSOL, reuniões, feedbacks e treinamentos. 

Motivação. SIMECS. Cultura Organizacional. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PROCESSOS
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Profissional 

Administração 

Gestão de Processos 

Carla Diniz, Carla Maurina. 
 

BPM: estudo bibliográfico e elaboração de um e-book 

Wagner Alencar Hennicka 

Este relatório técnico tem como objetivo analisar a metodologia Business Process Management (BPM), ou 
seja, Gestão de Processos de Negócio, bem como diagramar um material explicativo sobre o tema, com uma 
leitura e interpretação de fácil entendimento, para disponibilizar aos interessados. Para isso, foi realizado um 
estudo bibliográfico sobre o assunto, inclusive sobre alguns temas que estão intimamente ligados ao mesmo. 
Além disso, foram feitas pesquisas online sobre o referido tema. O estudo caracterizou-se por pesquisa de 
natureza qualitativa e exploratória. As informações foram analisadas e verificou-se que o processo do BPM é 
muito importante, pois gera mais organização e, ao mesmo tempo, agilidade para, desta forma, satisfazer o 
maior patrimônio organizacional, isto é, os clientes. Conclui-se, enfatizando a importância de entender o 
processo e aplicá-lo, seja em instituições de pequeno, médio ou grande porte; setor de indústria, comércio ou 
serviço. Por fim, é apresentado o E-book do BPM, elaborado pelos autores deste relatório. 

BPM, Gestão. Processos. Modelagem. Satisfação. E-book. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Processos 

João Pedro Feijó Macedo, Guilherme Bassani Boeira, Vinícius Aver. 
 

Desenvolvimento sustentável: o papel das organizações 

Eduardo Frey 

Nos dias atuais há uma preocupação com a relação entre o meio ambiente, as organizações e os participantes 
diretamente envolvidos. Neste viés, o trabalho visa analisar os tratamentos que as empresas estão 
disponibilizando aos seus resíduos, tanto sólidos quanto líquidos, e os esforços que as mesmas têm para 
adequar suas atividades e desenvolver-se social e ambientalmente. Isso repercute as exigências mínimas 
para atividades e o trabalho ecologicamente correto e o desenvolvimento sustentável. 

Desenvolvimento sustentável. Tratamento de resíduos. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Processos 

Jorge Reis Junior. 
 

Gestão de processos de negócios 

Andrea Riveri dos Santos 

Neste projeto foi abordada a gestão de processos, com o objetivo de conceituar o tema e conhecer o processo 
de determinado produto. Foi escolhido para a pesquisa o refil compacta, produzido pela empresa Pentair 
Hidro Filtros. Foram mapeadas as etapas da constituição do produto e explicado sobre a importância do 
processo. Tratou-se ainda sobre a BMP, apresentando uma contextualização para melhor entendimento. 
Após, foi aplicado ao processo do refil compacta os conceitos da BMP, assim corrigindo problemas  com a 
sugestão de melhorias. Foi utilizada a metodologia qualitativa, por meio da qual foram encontrados diversos 
problemas na elaboração das metas dos processos, assim interferindo na qualidade do produto. 

Processos. Melhorias. BMP. Gestão. 
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Profissional 

Administração 

Gestão de Processos 

Mailson Camargo, Osni Camargo e Eduardo haas Gehlen. 
 

Clima organizacional 

Luiz Eduardo Webber 

A pesquisa realizada levou em consideração a coleta de informações sobre clima organizacional no atual 
contexto de mercado competitivo. O objetivo do trabalho é identificar  a melhor hora para a aplicação da 
pesquisa de clima organizacional, qual as suas vantagens e desvantagens. Foram reunidas também 
informações sobre comportamento organizacional e suas variações. 

Indicadores de clima organização. Pesquisa de clima organizacional. Ambiente de trabalho. 

H
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TEMÁTICA: GESTÃO FINCEIRA
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Profissional 

Administração 

Gestão Financeira 

Regiane Cavassola e Vanessa Argenta. 
 

Soluções privadas para a educação através de voucher 

Odair Deters 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade de um modelo novo de gestão púbica direcionada 
especificamente à educação no Brasil. Diante de uma imensa discordância nos resultados do sistema 
educacional privado e estatal, percebe-se a primordialidade de buscar uma mudança no sistema convencional 
de educação fomentado pelo governo. Para isso, analisa-se a viabilidade da implementação de um modelo 
optativo sistemático no sistema voucher – sistema este que apresentou resultados positivos em outros países. 
Relata-se neste trabalho, o estudo de caso em dois países da América Latina: Chile e Colômbia, 
assemelhando os resultados destes dois projetos em termos de melhora da educação e abrangência. O 
objetivo dessa análise, em relação ao Brasil, é buscar uma alternativa para a educação no Estado, sugerindo 
o sistema voucher como sendo um modelo adequado à gestão pública atual, baseando-se também pelas 
notas do Enem 2015. 

Voucher. Educação. Políticas Públicas. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Lucas Maldonado, Cristian Borges e Julião Figueiredo. 
 

Projeto Garoto Bom de Bola 

Luiz Webber 

Este trabalho tem o objetivo de reabrir um projeto social de uma escolinha de futebol de campo com o nome 
de Garoto Bom de Bola, no bairro De Zorzi, na cidade de Caxias do Sul-RS. A metodologia de pesquisa foi 
fundamentada através de levantamentos em livros e artigos científicos de administração, além de 
investigações no antigo local onde funcionava o projeto.. O objetivo principal do trabalho é possibilitar o 
acesso das crianças da escola do mesmo bairro à atividade física aliada aos estudos, entendendo que o 
esporte é uma grande ferramenta de cidadania, além de criarmos a oportunidade de ocupar o tempo livre de 
crianças em fase de desenvolvimento. Ainda constatamos que o maior desafio será adequar o projeto com a 
realidade da comunidade que por ora não possui nenhum tipo de atividade extra para as crianças além da 
escola. 

Escolinha de Futebol. Cidadania. Desenvolvimento social. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Gilmar Luiz Moreira Junior, Vera Regina de Menezes Ferreira e Miriam Roth Maciel. 
 

A capacitação da docência no uso da ferramenta Moodle na Faculdade Murialdo 

Andrea Riviere dos Santos 

Sabe-se que é de extrema importância adequar-se a evolução dos tempos. E o ensino deve acompanhar 
estas mudanças. Cada vez mais nota-se o uso de tecnologias no ensino, e as instituições que se adaptarem 
a esta nova forma de aprendizagem terão um fator competitivo diferenciado perante os seus concorrentes. 
Este artigo tem o intuito de avaliar o conhecimento de docentes na utilização da plataforma Moodle na 
Faculdade Murialdo, além de verificar a aceitação de professores a essa modalidade de ensino a distância, 
pois a Instituição está engajada em adequar-se às necessidades da tecnologia educacional. Para esse fim, 
faz-se necessária a capacitação do corpo docente com a intenção de se obter resultados satisfatórios na 
educação à distância usando a ferramenta Moodle. Por meio de técnicas estatísticas realizou-se entrevista 
qualitativa com a Coordenadora de Sistemas para Internet da Faculdade Murialdo e pesquisa quantitativa 
com o corpo docente da Instituição. A intenção é que os ambientes de aprendizagem online viabilizem uma 
maior interação entre os docentes e discentes, que, consequentemente, obterão alunos mais comprometidos, 
com autonomia sobre o seu curso e sobre o seu processo de ensino. Este trabalho não tem a pretensão de 

Docentes. Moodle. Aprendizagem. Capacitação. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Bruna Cardoso, Geisiane Macedo da Silva e Priscila Mazzotti. 
 

Inovação em salões de beleza 

Darla Silvana Risson Ranna 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar um panorama de como estão se desenvolvendo os 
salões de beleza em relação à inovação em Caxias do Sul. Foram utilizadas as bases teóricas de alguns dos 
principais autores específicos sobre inovação. Será desenvolvida uma pesquisa de cunho exploratório, 
descritiva, analítica e transversal. Após serão divulgadas as vantagens da aplicação da inovação em salão 
de beleza. No processo de análise, serão demonstrados os requisitos necessários e os resultados que foram 
inovados, promovendo o desenvolvendo dos salões de beleza. 

Resultados. Inovação. Salão de Beleza. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Gabriela Galafassi de Lima, Juliana Pires Pagnusatti e Marina de Oliveira Gil. 
 

Inovação no setor de serviços em Caxias do Sul com estudo de caso Aspen Offices 

Darla Ranna 

No presente trabalho apresentamos um estudo de caso sobre a administradora de condomínios comerciais 
e residenciais Aspen Offices e seus serviços diferenciados e inovadores para o setor. Realizamos uma 
pesquisa sobre o tema Inovação e Inovação em Serviços, fazendo uma breve revisão bibliográfica. Este tema 
vem ganhando muito destaque e importância nos estudos sobre administração. Percebe-se a necessidade 
das empresas se evidenciarem e ampliarem seus negócios, buscando sempre otimizar seus serviços, agregar 
valor à sua marca e fidelizar seus clientes. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) com 72 mil empresas brasileiras com mais de dez funcionários demonstrou que, apesar 
destas empresas representarem apenas 1,7% da indústria, as que investem em inovação são responsáveis 
por 25,9% do faturamento industrial no Brasil e por 13,2% do número total de empregos gerados no País. 

Inovação. Inovação em Serviços. Aspen Offices. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Adilson Santos da Silva, Iuri da Silva Fonseca, Paul Biasuz e Tiago Pereira. 
 

Projeto Consultoria Acadêmica 

Paulo Henrique Braz 

A consultoria empresarial, entendida como em serviço independente, de aconselhamento e prestada por 
profissional com conhecimentos e habilidades relevantes, constitui-se em um instrumento de apoio à administração 
de empresas. O presente estudo teve por objetivo identificar, entre as pequenas empresas do município de Caxias 
do Sul, a utilização da consultoria empresarial feita por acadêmicos com acompanhamento profissional, como 
instrumento estratégico de desenvolvimento no mercado em que atuam. Para tanto, foi utilizado como metodologia 
de pesquisa um embasamento bibliográfico nos temas que tangem o assunto referido. E para uma melhor 
compreensão, foi aplicada uma pesquisa qualitativa estruturada exploratória em quatro pequenas empresas da 
região, com o objetivo de verificar se as mesmas conhecem os serviços da consultoria e identificar a viabilidade 
da criação da mesma. Através da pesquisa, pôde-se constatar que a maioria das pequenas empresas conhecem 
superficialmente os serviços da consultoria, porém não utilizam dessa ferramenta, e grande parte não conta com 
apoio para alavancar seus empreendimentos. Desse modo, o estudo serviu para esclarecer como a consultoria 
pode agregar valor para as pequenas empresas, apoiando em seu crescimento de forma organizada no mercado. 

Administração. Empreendedorismo. Consultoria. Micro e Pequenas Empresas. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Andréia Borges Witniski, Douglas Machado e Jéssica Oselame. 
 

Vantagens e desvantagens da terceirização: um estudo de caso no setor têxtil 

Paulo Henrique da Cruz Braz 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a relação existente entre as vantagens e desvantagens da 
terceirização no setor têxtil, que são representadas pelo Sindicato do Vestuário de Caxias do Sul, e a forma como esses 
fatores influenciam as organizações, a fim de auxiliar as empresas e muni-las de informação de maneira correta para 
que não sofram futuras consequências de ações trabalhistas, entre outros aspectos. A terceirização resume-se em 
alienar a terceiros a execução de tarefas nas quais a relação custo benefício da execução interna não é vantajosa, tanto 
do ponto de vista financeiro, de qualidade, ou mesmo de especialidade. Criamos um questionário semiestruturado e 
aplicamos nas empresas do setor têxtil com a finalidade de apurar os pontos fortes e fracos na opinião dos empresários. 
Através da matriz SWOT, observamos o ambiente interno (forças e fraquezas), consideramos os aspectos relativos às 
empresas e o ambiente externo (oportunidades e ameaças), aspectos fora do domínio das empresas, para obter 
conhecimento da real necessidade dos empresários e assim poder fortalecê-los. Através deste trabalho, conseguimos 
desenvolver um material que auxilia os empresários na hora de contratar empresas e pessoas terceirizadas. 
Observamos nas pesquisas que a terceirização apresenta mais vantagens do que desvantagens para os empresários. 

Terceirização. Sindicato das Indústrias do Vestuário. Matriz SWOT. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Bruna Moraes da Silva, Gilvan Alves Prux e Wagner da Silva Conrado. 
 

Apostila Solidária 

Ubirajara Brizotto 

Solidariedade, palavra que tem origem do francês solidarité. É um substantivo que indica um sentimento de identificação 
com o sofrimento dos outros. Tendo esta compreensão, o presente projeto tem como objetivo principal criar um ato de 
solidariedade no ambiente acadêmico. E em decorrência disso, surge também a intenção de tornar mais próxima, por 
meio de atitudes mais solidárias, a preservação do meio ambiente. Baseando-se em uma pesquisa realizada por Naomi 
Baron, 92% dos universitários dão preferência a materiais impressos para leituras sérias. Nesse sentimos, partimos do 
seguinte questionamento: Qual o destino dos impressos ao final de cada semestre? Para descobrirmos a resposta, 
aplicamos questionários dentro de sala de aula e descobrimos que três a cada dez alunos guardam para eventuais 
consultas, e o restante não sabe o que fazer com o material. Visto isso, acreditamos que a partir do projeto “Apostila 
Solidária”, conseguiremos sensibilizar os acadêmicos para que doem suas apostilas ao fim do semestre, para uma futura 
utilização por outros alunos. Desse modo, cria-se a possibilidade de que sejam reduzidos os impactos ambientais 
causados com as  impressões. Com esta ação, o aluno doador contribui com o meio ambiente reduzindo o 
desmatamento e contaminação do solo com tintas. Além disso, tem a oportunidade de fazer com que outro aluno possa 
reaproveitar os materiais impressos que necessite. 

Solidariedade. Materiais impressos. Meio Ambiente. Reaproveitamento. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Camila Turella; Daiane Rodrigues Guedes Bittencourte e Graciela de Jesus Pereira. 
 

Estética da Graci 

Andrea Rivieri 

O presente estudo teve por objetivo propor um plano para a conquista de novos clientes e a divulgação de 
uma empresa de pequeno porte, a Estética da Graci, através das redes sociais. Utilizou-se como metodologia 
uma investigação qualitativa exploratória. Participaram deste estudo clientes da estética, mulheres e homens 
entre 25 e 68 anos. O princípio motivador focou em saber se todos os entrevistados têm acesso às redes 
sociais e se há aceitação de divulgação do trabalho da estética. Investigou-se, ainda, tendências, inovações 
e como estas seriam aceitas pelos clientes. 

Estética. Redes Sociais. Divulgação. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Jean Carlos Rodrigues Pereira, Mauricio Maglioli, Valéria Raquel Mesnerovicz. 
 

Panorama de inovação no segmento de restaurantes de pizzarias na cidade de Caxias do Sul 

Darla Ranna 

Este projeto pretende abordar o tema inovação nas pizzarias da Cidade de Caxias do Sul - RS. Tem como 
objetivo identificar as principais inovações realizadas no setor de restaurantes, mais propriamente nas 
pizzarias cadastradas no SEGH (Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho). O 
trabalho desenvolve temas como conceito de inovação,  sistemas de inovação, inovação na firma, inovação 
no setor de baixa tecnologia e, por fim, inovação em pizzarias. Aplicamos ferramentas metodológicas como 
a pesquisa exploratória-quantitativa, para entender o processo de inovação nesse segmento. Através de um 
questionário, serão coletadas informações sobre processos, produtos, marketing e âmbito organizacional. 
Após o questionário aplicado, será elaborada uma análise dos dados pesquisados, para o entendimento do 
panorama da inovação no setor de restaurantes/pizzarias em termos de processo, produto e marketing. 

Inovação. Pizzarias. Empreendedorismo. Micro e pequenas empresas. 
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Profissional 

Administração 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

Daiane Sagiorato, Fabiano Keiel. 
 

O impacto do comércio ilegal na sociedade 

 

Esse trabalho trata sobre comércio ilegal. O objetivo é apresentar o impacto desse comércio na sociedade, 
tratando, inicialmente, de um modo mais amplo e, após, de uma forma mais específica, abordando a cidade 
de Caxias do Sul. O comércio ilegal existe, principalmente pelo baixo custo. Muitas pessoas, quando adquirem 
produtos ilegais, não levam em consideração que esse tipo de comércio está ligado à pirataria, contrabando, 
trabalho escravo, trabalho infantil, entre outros agravantes. Os produtos que são comercializados são os mais 
diversificados possíveis. O comércio ilegal atinge até mesmo os animais silvestres, que são tratados como 
mercadoria. Entre as atividades ilegais, as que mais se destacam são: narcotráfico, falsificação, tráfico 
humano, tráfico ilegal do petróleo e o tráfico da vida selvagem. Destaca-se o tabaco, que é o item mais 
comercializado de forma ilegal. Qualquer atividade relacionada ao comércio ilegal é crime. Crime para quem 
o pratica e quem o adquire. Quem contribui com esse comércio, põe em risco toda a sociedade. 

Comércio Ilegal. Crime. Economia. Caxias do Sul. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Tamara Becker Silviera Ramos e Vagner Pereira Nepomuceno. 
 

Semeando o bem-querer: importância de uma alimentação saudável 

Gládis Bortoli Poleto 

O presente trabalho trata a relevância da didática ambiental através de tarefas elaboradas na horta da Casa Lar Murialdo. 
As dinâmicas alteram os hábitos alimentares, melhoram a responsabilidade e o respeito pela natureza e a relação com 
os seres vivos. A horta tem uma função substancial, do ponto de vista pedagógico e educativo, atuando como um 
ambiente de exploração, respeito e conhecimento. A proposta da horta detém o alvo de interceder nos hábitos 
alimentares e nutricionais das Casas Lares, com base no entendimento de que é possível promover a educação integral 
de crianças, adolescentes e jovens, por meio do plantio e cuidados incorporando a alimentação nutritiva, saudável e 
ambientalmente sustentável. A horta orgânica foi realizada na Casa Lar Murialdo que se localiza na Rua Marquês do 
Herval, nº 701, na cidade de Caxias do Sul-RS, que abriga crianças e adolescentes destituídos do pátrio poder. O 
desenvolvimento ocorreu em um pequeno espaço que se localiza nos fundos da Casa Lar e recebe luz solar 
considerável. A evolução da horta ocorreu com a ajuda dos moradores de idade entre dois e dezessete anos. A 
progressão da horta permite que as crianças tenham o interesse em ter uma alimentação saudável todos os dias, tenham 
a ingestão diária de nutrientes necessários, garantindo assim o crescimento sadio, e acima de tudo com respeito à 
natureza. 

Responsabilidade Social. Horta orgânica. Casa Lar. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Letícia Bárbara dos Reis, Mauricio Lopes Maidane e Sheile Ticz. 
 

Detergente biodegradável: uma solução sem prejuízo à natureza 

Gládis Bortoli Poleto 

O presente trabalho apresenta-se no intuito de difundir e enfatizar o uso do detergente biodegradável. Através 
de uma pesquisa quantitativa objetiva, com acadêmicos da Faculdade Murialdo, localizada no centro de 
Caxias do Sul, constatou-se que a maioria diz ter alguma preocupação com o meio ambiente, porém mais da 
metade dos alunos não sabiam que os detergentes não-biodegradáveis (detergentes comuns) afetam a 
oxigenação da água e aumentam o número de afogamentos das aves que alimentam-se de peixes. Com isso, 
pensando nos fatores econômicos e socioambientais, desenvolveu-se uma receita de um detergente 
biodegradável caseiro com o objetivo de tornar o seu acesso mais fácil e barato, ajudando assim o meio 
ambiente. Foram feitos também cartazes com o objetivo de divulgar esta receita e seu modo de preparo. 

Detergente. Biodegradável. Água. Aves. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Daniel José Bordin, Davi Mazotti, Lucas Ghesla. 
 

Projeto de responsabilidade social: um estudo de caso sobre a Domus (Associação de Amparo à 
Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha) 

Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

Diariamente fala-se sobre a responsabilidade social, sendo ela praticada por empresas, projetos sociais, entre 
outros. Nesse contexto, o presente projeto tem por finalidade apresentar o trabalho solidário que a DOMUS 
(Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha) realiza, tendo como 
finalidade e objetivos sociais acolher e amparar crianças e adolescentes com limite de até 17 anos na área 
de abrangência do Hospital Geral de Caxias do Sul. Com base nas informações coletadas, foi idealizada uma 
campanha solidária que busca arrecadar fundos para reforma do telhado da entidade. Buscamos a 
associação de colaboradores para que, em consequência disso, possamos aumentar gradativamente o 
número de doações juntamente a maior visibilidade da Associação perante à sociedade. 

Administração. DOMUS. Levantamento de recursos. Sustentabilidade. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Simone dos Santos, Mirella Barros de Avila. 
 

Assitencialismo X responsabilidade social: um envelhecimento com qualidade de vida 

Andrea Rivieri 

O presente trabalho traz definições e conceitos sobre responsabilidade social, que se destaca como uma 
ação voluntária, e também em suas partes: corporativa, ambiental e empresarial. Faz-se uma relação com a 
situação preocupante de idosos brasileiros. Devido à relevância do assunto,  foram realizados dois projetos 
com idosos institucionalizados de duas casas: Lar Bela Vista e Lar São Francisco de Assis. O intuito foi 
melhorar a qualidade de vida desta parcela da população, que está em contínuo aumento. No primeiro Lar 
foi realizado o projeto “Eu ainda quero”, embasado em reportagem do Fantástico, da rede de televisão Globo, 
em que idosos eram questionados quanto a seus sonhos e desejos e eram convidados a escrever o que 
ainda gostariam de realizar. Já a segunda casa necessitava de diversos materiais, então foram realizadas 
doações. Ambas as casas deram um retorno positivo para os projetos, e o trabalho superou as expectativas 
dos envolvidos. 

Idosos. Qualidade de Vida. Responsabilidade Social 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Matheus Segatto Ferreira e Daniele da Costa da Silva. 
 

Acessibilidade para cadeirantes em casas noturnas 

Gládis Bortoli Poleto 

O presente trabalho trata da acessibilidade dos cadeirantes nas casas noturnas de Caxias do Sul. O assunto 
nos mobilizou a planejar e pesquisar meios que pudessem auxiliar no acesso do cadeirante a esses 
ambientes. Através de um amigo portador dessa deficiência física, passamos a conhecer como é a 
acessibilidade dos cadeirantes nas noites de nossa cidade. Percebemos que nem todos se preocupam com 
a situação que eles se encontram, tanto dentro de casas noturnas como nas ruas de todo o Brasil, mas esses 
portadores têm o direito como todo o ser humano de ir e vir. Temos a intenção de abrir os olhos das pessoas 
que iremos atingir com esse conhecimento, para que assim, pouco a pouco, possam tomar proporções 
maiores dando força a uma futura mudança significativa. Com esse objetivo, realizamos uma pesquisa através 
de pessoas que frequentam regularmente casas noturnas, com o intuito de encontrar respostas das quais 
temos tratado no assunto do trabalho. Por fim, queremos fazer com que as pessoas lutem por aquilo que é 
seu de direito. Queremos motivar as mesmas a procurarem órgãos responsáveis pela acessibilidade de 
cadeirantes, e também daqueles outros que possuem qualquer tipo de limitação. 

acessibilidade, casas noturnas, cadeirantes, direito e mudança. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

Odolir Camargo, Fernanda Leal Monteiro e Jurema de Cassia Pereira. 
 

Socializando a tradição gaúcha 

Joacir Della Giustina 

O presente projeto de responsabilidade social da Faculdade Murialdo tem por objetivo levar parte da cultura 
gaúcha as crianças da Casa Lar, levando-as até o Centro de Tradições Gaúchas em Ana Rech. De maneira 
lúdica e atrativa, vamos apresentar as tradições através de danças, oficinas de chimarrão, músicas 
tradicionalistas, com a participação de invernadas artísticas do próprio CTG. Com este trabalho temos por 
finalidade integrar as crianças com um momento de lazer e conhecimento. Acreditamos que podemos passar 
um pouco de conhecimento e fraternidade, sendo que nas escolas não está sendo aplicado o conhecimento 
da nossa cultura gaúcha. Por fim, temos a responsabilidade de praticar a nosso dever com o próximo e com 
a sociedade. Além dessas atividades, as crianças ganharão lanches e brindes. 

Conhecimento. Tradição Gaúcha. Responsabilidade social. Casa Lar. 
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Responsabilidade Social 

Administração 

Responsabilidade Social 

João Pedro Machado e Welisson Gomes Xavier. 
 

Responsabilidade social das organizações do terceiro setor 

Magda De Toni 

Seguindo uma tendência mundial, as empresas no Brasil estão cada vez mais preocupadas com a 
responsabilidade social. A responsabilidade social empresarial é um tema bastante controverso, há 
várias abordagens sobre a matéria em questão, porém não há consenso de quais sejam as 
responsabilidades sociais de uma empresa. O presente trabalho tem como objetivo compartilhar os 
resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática. Para tanto, além de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, efetuou-se uma pesquisa de campo, para conhecer as ações sociais 
desenvolvidas por uma empresa do terceiro setor localizada na cidade de Jaquirana/RS. Não obstante 
a limitação da pesquisa realizada, pode-se verificar pontos em comum com o referencial teórico exposto, 
diferenciar as políticas sociais propriamente ditas, das ações meramente assistencialistas, e perceber 
que a entidade está envolvida em ações que minimizam problemas imediatos em detrimento de ações 
sociais típicas de projetos sociais que visam soluções de curto, médio e longo prazos.  
 

Responsabilidade social. Assistencialismo. Políticas sociais. Ações Sociais. 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura geral 

Guilherme Bampi, Éverton Piroli Tonello. 
 

Ganho de peso em bovinos no sistema de confinamento 

Fernanda Flores 

O confinamento de gado tem se tornado uma opção rentável para pequenas, médias e grandes propriedades 
rurais. A alimentação à base de silagem e ração tem um custo de produção baixo e um alto valor proteico, e 
pode ser produzida com baixo custo, tratando animais com qualidade em busca de rentabilidade. Este 
trabalho é um relato de caso de uma propriedade rural localizada em Farroupilha – RS, e teve como objetivo 
verificar os dados reais de ganho de peso de bovinos de corte no sistema de confinamento, traçando um 
paralelo embasado na teoria. Os dados relativos ao ganho de peso foram medidos e avaliados pelos alunos 
desde a sua entrada até a hora do abate dos mesmos, levando em consideração uma alimentação 
equilibrada. Procurou-se enfatizar os pontos importantes e os possíveis cuidados a serem tomados para que 
esses animais possam ganhar o melhor peso possível no período em que ficarem no confinamento. Este 
estudo de caso nos ajudou a verificar o quanto realmente um animal com todos os tratamentos necessários 
pode ganhar de peso corporal por dia e no período total em que permanecer no confinamento. Este trabalho 
foi fundamentado em referencial teórico e o estudo de caso em nossas experiências práticas. 

Bovinocultura de corte. Confinamento. Alimentação. Ganho de peso. 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura geral 

Douglas Ballardin, Mateus Silveira e Rafael Pozzato. 
 

Melhoramento de campos nativos 

Fernanda Flores 

Conforme Censo Agropecuário de 2006, o Rio Grande do Sul possuía naquele ano 441.467 estabelecimentos 
agropecuários, com área total de 20.199.489 hectares, onde 167.701 eram destinados a pecuária e somente 
8.256.515 hectares da área total agropecuária eram constituídos de campos nativos. Com o desenvolvimento 
de novas tecnologias de manejo de campo, promoveram-se importantes funções de preservação desses 
campos nativos. Exemplo dessas tecnologias são: sistema de piquetes, métodos de uso racional, 
melhoramento com plantio direto, conscientizações aos produtores, correções de solo e adubações 
nitrogenadas, com retorno garantido no ganho de peso do gado. Este estudo disponibiliza de forma simples 
informações e técnicas para garantir a eficiência produtiva dos pecuaristas. 

Tecnologias. Campo Nativo. Pecuária. Ganho de peso. Eficiência Produtiva. 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura geral 

Alfredo Andrighetti e Letícia Dorigatti. 
 

Manejo de pastagens 

Felipe Gonzatti 

O presente projeto apresenta uma proposta de estudo de caso, que avaliará manejos de pastagens da região 
dos Campos de Cima da Serra, RS. O objetivo da pesquisa é testar diferentes formas de manejo das 
pastagens, verificando o que melhor traz para verificar rendimentos ao produtor, que ao mesmo tempo atende 
as exigências nutricionais dos animais e traz menores prejuízos às pastagens e ao meio ambiente. Para isso, 
busca-se embasamento teórico em trabalhos já publicados sobre o assunto, e adota-se a metodologia de 
pesquisa exploratória, que avaliará os seguintes parâmetros: nutrição do solo, crescimento da pastagem, taxa 
de lotação, índice de massa seca e palatabilidade, todos estes relacionados com uma análise econômica de 
cada um dos manejos. Dessa forma, pode-se concluir que é importante de estudos nessa área, pois seus 
resultados poderão sanar dúvidas e esclarecer melhor o assunto aos produtores da região, os maiores 
interessados. 

Campo nativo. Pastagem. Queimada. Roçada 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura Geral 

Noeli Basso, Pamela Taís Oliveira, Valdiane de Castilhos. 
 

Projeto dieta para potencialização de produção leiteira em primíperas e segunda cria 

Flávio Gomes de Oliveira 

Este estudo tratou de desenvolver uma comparação técnica para a produção leiteira juntamente com o ganho 
de peso de primíperas e secundíparas submetidas a enriquecimento alimentar, sendo estas comparadas as 
que mantiveram a dieta a qual atualmente estão submetidas. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial 
ganho de peso e produção leiteira das mesmas submetidas à nutrição diferenciada. O estudo foi realizado 
em Rincão das Flores - Criúva, utilizando como alimentação volumosos (aveia e azevém) e concentrado 
(composto basicamente de milho integral moído, farelo de trigo, farelo de arroz, dentre outros componentes), 
além do uso de sal mineral. Foi avaliada a quantidade de leite produzida e o ganho de peso de cada umas 
das novilhas e vacas, tanto submetidas ao enriquecimento alimentar como as que mantiveram alimentação 
normal, em um comparativo que determinou o resultado da proposta nutricional deste projeto. 

Enriquecimento alimentar. Ganho de peso. Produtividade. Resultados. 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura geral 

Cleangela Bernardi. 
 

Vacas leiteiras no Rio Grande do Sul 

Ana Rita Nunes 

A APS aborda através de pesquisas realizadas em artigos e livros as raças bovinas leiteiras no Estado do 
Rio Grande do Sul, mostrando as principais raças presentes na região, seu desenvolvimento e 
melhoramentos. O estudo também discute a problemática da raça que possui maior desempenho na 
produção de leite em nosso Estado. 

Vacas leiteiras. Rio Grande do Sul. Raças. 



55

Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura Geral 

Andrigo da Rosa Moraes, Jorge Traslatti dos Santos e Michael Luis do Estreito Rutz. 
 

Tecnologia e Inteligência da Informação na Bovinocultura 

Wagner Alencar Hennicka 

O objetivo deste relatório é conhecer os processos dentro da bovinocultura, relacionados à necessidade de 
um controle eficaz para as tomadas de decisões. A tecnologia está presente nos mais diversos setores, e na 
pecuária de precisão não é diferente. A importância de se ter um controle absoluto permite que o criador 
decida qual a melhor estratégia adotar. Softwares inteligentes, capazes de identificar animal, peso, idade, 
número, brinco, rendimento de carcaça, rastreabilidade etc., otimizam o processo gerando melhores 
resultados. Indicadores informais, com base em dados do tipo: “morre poucos”, “vendemos bastante este 
ano”, “a reprodução está ótima”, entre outras, normalmente não fornecem informações de uma forma que 
conduza a uma tomada de decisões assertiva com efetividade. A rapidez com que a informação chega aos 
envolvidos no processo é um detalhe importante, tornando a comunicação mais clara em relação às ações 
planejadas na propriedade. Conclui-se que o resultado de todo investimento em tecnologia, mão de obra 
qualificada, seleção dos melhores animais, suprimentos, integração campo/lavoura, visão empreendedora e 
gestão ambiental garantem um produto de extrema excelência para o mercado consumidor. 

Bovinocultura. Informações. Tecnologia. Inteligência da Informação. 
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Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura Geral 

André Moschen e Marilda Buffon Molin. 
 

Projeto de Pesquisa 

Adriano Bruzza 

O presente trabalho refere-se à continuidade do desenvolvimento com aplicação da pesquisa bibliográfica 
sobre a bovinocultura de corte realizada no semestre 2016/I, com o trabalho “Tomada de decisão e 
consultoria”. Foi realizada pesquisa em vinte unidades produtoras de bovinos de corte, com aplicação de 
questionário pré-elaborado referente ao manejo. A realidade de cada unidade de produção proporciona aos 
profissionais do ramo visualizar as oportunidades de melhoria no negócio destas unidades bem como a 
percepção de nichos de negócios que apresentam carência no setor. 

Tomada de decisão. Consultoria. Bovino de corte. 



57

Profissional 

Agronegócio 

Bovinocultura geral 

Alisson Besutti, João Carlos, Mário de Brito. 
 

Melhorameneto de campo nativo 

Hector Augustus eder 

O presente artigo tem como objetivo discutir a importância do melhoramento do campo nativo nos Campos 
de Cima da Serra, bem como a manutenção da paisagem natural, o que não descaracteriza a sua identidade 
e também a produção de carne bovina com baixo custo de produção. Para tanto, fez-se uma revisão 
bibliográfica sobre o tema, abordando o âmbito regional e local e frisando a importância de se conhecer 
melhor essa prática. Procurou-se também reforçar a valorização e manutenção das pastagens naturais, visto 
que todos os dias percebe-se a degradação natural dos Campos de Cima da Serra. 

Melhoramento de campo nativo. Campo nativo. Aumento de produtividade. 
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Profissional 

Agronegócio 

Irrigação 

Alan Baccarin Suzin, João Pedro Lovatel Dal' Acua e Rober Clei Chrestani. 
 

A importância socioeconômica da gestão ambiental na implantação da irrigação 

Hector Eder 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do conhecimento da existência de uma grande resistência no meio 
empresarial quanto à implantação da gestão ambiental nas empresas (empresas rurais, organizações e 
instituições). Não sabendo ou ignorando a importância desta técnica, muitas corporações permitem que 
ocorram impactos ambientais e sanitários graves. O objetivo deste estudo é mostrar a importância 
socioeconômica da implementação de um sistema de gestão ambiental nas empresas, tendo o conhecimento 
que a gestão ambiental é cada vez mais importante para alcançar mercados antes restritos a poucas 
organizações. A pesquisa realizou um apanhado que contemplou empresas nacionais e estrangeiras, 
observando a necessidade da adoção desta técnica para que a organização atinja uma longevidade 
satisfatória, mostrando aos empresários os benefícios sociais, econômicos e ambientais da gestão ambiental. 
Portanto, este projeto foi realizado com o propósito de atenuar esta resistência existente por parte de todos 
os envolvidos na cadeia produtiva, trazendo ao conhecimento da comunidade a importância de obter produtos 
que são produzidos com intuito de manter a qualidade de vida da humanidade. 

Gestão Ambiental. Importância socioeconômica. Marketing verde. Resistência. 
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Profissional 

Agronegócio 

Irrigação 

Bruna Luiza Visoná e Natiele Siqueira. 
 

Irrigação sustentável: reutilização da água 

Ricardo José Stein 

A agricultura irrigada vem crescendo nos últimos anos, com parte de visão estratégica no aprimoramento do uso de recursos 
e aumento de produtividade nas diversas culturas agrícola. Assim, a irrigação sustentável, através do uso consciente, redução 
no uso da água e no seu consequente custo, afeta positivamente a cadeia produtiva. Neste projeto, elaboraram-se 
questionários semiestruturados que foram aplicados com intuito de saber se os produtores conhecem ou não, e se fazem ou 
não o uso de irrigação sustentável em suas propriedades, buscando compreender a visão dos mesmos com as novas técnicas 
sustentáveis, bem como a importância de montar um projeto de reutilização de água nas plantações. Com os dados recolhidos 
podem-se observar produtores rurais de perfis variados, com grandes diversidades de culturas agrícolas, com diferentes 
métodos de irrigação já implantados, variando de acordo com o ideal do seu perfil. Analisou-se que grande parte dos produtores 
possui conhecimento ou acredita que a irrigação sustentável tem de fato alguma importância, seja ela social, ambiental ou 
econômica. Assim, o estudo indicou uma excelente perspectiva para que esse projeto sustentável seja de relevância para uma 
provável implantação futura. A pesquisa se demonstrou de suma importância para a compreensão da conscientização do setor 
agrícola com o meio ambiente, já que é o setor que lida com as duas partes: plantas e água. Desse modo, o produtor rural sai 
ganhando com a implantação de um projeto desse gênero, pelo fato de que provavelmente poderá diminuir seus gastos com 
a produção, ou seja, energia elétrica e água. 

Diversificação. Irrigação Sustentável. Reutilização. Meio Ambiente. Setor Agrícola. 
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Profissional 

Agronegócio 

Irrigação 

Carlos Pompeu, Eduardo Castilhos, Renato Schiavon. 
 

Irrigação de pastagens para produção de bovinos de corte 

Rafael Festugatto 

A irrigação de pastagens de terminação de bovinos de corte é uma tecnologia que apresenta forte tendência 
positiva em relação à lucratividade nas propriedades. Este trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade 
financeira e pensar na possibilidade de utilizar este processo nas propriedades gaúchas. O método utilizado 
foi o de revisão da bibliografia, em que foram selecionados sete artigos publicados, e destes quatro foram 
utilizados para realização do estudo. Dos quatro artigos utilizados, três apresentaram-se positivos em relação 
à utilização da irrigação de pastagens para a produção de bovinos de corte. Conclui-se que devido a maioria 
dos artigos estudados serem positivos quanto ao assunto, seja possível fazer a implantação deste sistema 
nas propriedades gaúchas, porém, como em toda a nova tecnologia a ser implantada, devem-se observar 
quesitos como viabilidade do sistema na propriedade, conhecimento da forma de utilização do método, 
previsão do tempo de retorno financeiro, visto que o custo para implantação é alto. 

Bovino de corte. Irrigação. Pastagens. 
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Profissional 

Agronegócio 

Irrigação 

Valdir Antonio Maia, Cassiano Quadros e Daniel Trindade. 
 

Irrigação de oliveiras: seus benefícios e sua importância 

Fernanda Flores 

As oliveiras são plantas mediterrâneas, as quais podem perfeitamente suportar períodos de seca. Posto isso, a aplicação 
de água deve ser, portanto, ajustada de acordo com a quantidade de chuva que cai, a temperatura do ar, a radiação 
solar, a capacidade de retenção do solo e as exigências da oliveira durante o período crítico. O motivo para isso, é que 
a irrigação é um instrumento essencial de manejo agrícola, necessário para a produção de azeitonas, com qualidade e 
grande potencial de produtividade de azeite. As aplicações de irrigação durante o ano podem superar alguns déficits de 
nutrientes nas oliveiras, como por exemplo, a oscilação de produção no decorrer dos anos. O sistema de irrigação em 
oliveiras traz alguns resultados, sendo eles: rápido desenvolvimento vegetativo nos primeiros anos do sistema; 
antecipação do início da produção; aumento da produção e a sua qualidade; diminuição dos problemas de alternância 
de produção. Atualmente, os principais tipos de irrigação mais utilizados são a superficial, a localizada e a aspersão. 
Essa técnica é muito utilizada nos dias atuais, sendo a mais indicada para a produção de oliveiras. Conclui-se que por 
mais que as plantas apresentem resistência a falta d’agua, o uso da irrigação traz uma melhora significante na qualidade 
e quantidade dos frutos, evitando com que ocorra a alternância de produção. Além disso, o uso racional da água e o 
baixo custo para a instalação dessa técnica, também são benéficos ao produtor de oliveiras. 

Irrigação. Oliveiricultura. Benefícios. 
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Profissional 

Agronegócio 

Irrigação 

André Turella, Jonas Andrazza e Maicon bitencurt Gomes. 
 

Pré-projeto Aguaponia 

Adriano Bruzza 

No primeiro semestre de 2016 apresentamos um pré-projeto de montagem de um sistema de aquaponia, com 
o intuito de testar e avaliar possíveis variáveis dentro do sistema. Em meados de setembro, juntamos os 
materiais que se encontravam em desuso na propriedade e iniciamos as atividades de montagem do sistema.  
Logo após adaptamos algumas espécies de peixe para testes iniciais, e nos primeiros dias de funcionamento 
do sistema identificamos problemas nos filtros e no comportamento dos peixes, que não se alimentavam 
adequadamente, acarretando em um déficit de matéria orgânica necessária para o desenvolvimento das 
plantas. De acordo com os problemas e o alto valor de investimento, optamos por modificar o projeto inicial 
proposto no semestre anterior, visando identificar problemas e falhas antes de introduzir as espécies de 
peixes desejadas (tilápia e judia cinza). Utilizamos espécies alternativas conhecidas vulgarmente como 
Joaninha (Crenicichla lacustris), Carpa comum (Cyprinus carpio) e o Lambari (Astyanax abramis). 

Aquaponia.  Cyprinus carpio. Crenicichla lacustris. 
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Profissional 

Agronegócio 

Logística 

Isaias Gallon, Janice Fiorentin Gallon, Neury Baseggio. 
 

Logística na cadeia produtiva das frutas legumes e verduras (FLV): uma abordagem na cultura do morango 
da Serra Gaúcha 

Flávio Gomes de Oliveira 

A globalização tem trazido muitos benefícios competitivos para diversos segmentos da economia, em 
especial na grande cadeia produtiva do agronegócio. Nessa conjuntura, a logística é parte inerente para o 
sucesso positivo nos resultados. Sendo assim, compreender como o setor atua e se organiza é fundamental 
para otimização em busca de melhores soluções que proporcionem ganhos satisfatórios no final do 
processo. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar o conceito de logística e, 
além disso, conhecer, identificar e reconhecer, através de revisão bibliográfica e visitas a produtores rurais 
e a central de Abastecimento CEASA/Serra, a logística dos principais produtos produzidos no interior de 
Caxias do Sul, as frutas, legumes e verduras (FLV), em especial a cadeia produtiva do morango, da 
produção ao consumidor final, das modernas tecnologias aplicadas à produção artesanal. Apresentam-se, 
ainda, as vantagens do uso do sistema de rastreabilidade e a segurança, que traz para o consumidor a 
possibilidade de identificar onde e por quem o produto foi produzido. 

Logística. Cadeia Produtiva. Morango. Consumidor final. 
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Profissional 

Agronegócio 

Logística 

Antonielli Zulian Pauletti, Mikael Andreetta Cearon , Rafael Henz. 
 

Logística da cebola na cadeia produtiva 

Flavio Gomes de Oliveira 

A cebola é uma das plantas mais cultivadas do mundo, sendo consumida por quase todos os povos do 
planeta. Porém a cebola do Rio Grande do Sul sofre grandes perdas com a sua logística. Portanto, foi 
desenvolvido um estudo através de pesquisa bibliográfica sobre a cultura da cebola e sobre sua logística, 
com o apontamento de dados de alta relevância para o bom funcionamento da cadeia no mercado. Este 
estudo possibilitou indicar as maiores problemáticas quanto ao processo logístico e de produção desta 
cultura, no que tange a falta de conhecimento dos setores envolvidos, desestabilização do setor, problemas 
de logística como transporte e armazenamento, sendo também apresentado neste trabalho uma alternativa 
de diferencial competitivo quanto à oferta do produto no mercado. 

Cebola. Logística. Transporte. Armazenamento. 
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Profissional 

Agronegócio 

Logística 

Darci Menegotto, Josue Perini e Rudimar Menegotto. 
 

O caminho da comida 

Fernanda Flores 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a logística de dois produtores rurais, desde a colheita de seus 
produtos, o manuseio pós-colheita, o processo de embalagem, de armazenamento, de transporte de frutas, 
legumes e verduras até o supermercado. Para a coleta de informações aplicou-se um questionário contendo 
vinte e quatro questões abertas. Os resultados obtidos foram que os produtores estão buscando alternativas 
através de assistência técnica, novas tecnologias, cuidados na produção e em todo o processo de logística, 
desde a colheita, manuseio, embalagem, transporte e armazenamento dos produtos (FLV). Com isso, diminui-
se, em grande parte, o desperdício desses alimentos ficando bem abaixo da media nacional com menor custo 
de produção. Os resultados mostraram que esses produtores estão satisfazendo o supermercado e o 
consumidor obtendo viabilização da propriedade com eficiência. 

 

Alimentos. Logística. Propriedade. Qualidade. Desperdício. 
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Profissional 

Agronegócio 

Logística 

Tânia Maria Bof; Rudinei M. Giacomelli; Plinio Casagrande. 
 

Futuro Aeroporto Internacional da Serra Gaúcha e a cadeia produtiva do queijo serrano 

Paulo Henrique Braz 

Segundo a história dos povos antigos, os produtos alimentícios/mercadorias estavam acessíveis apenas nas regiões 
onde eram produzidos e em certas épocas do ano, pois não dispunham de sistemas de transportes ou armazenagem. 
Atualmente, a logística faz a ligação entre os locais de produção e o mercado/cliente, gerenciando o tempo e a distância, 
sendo necessária para tornar disponíveis tanto serviços como produtos em local, momento e condições desejadas de 
modo mais lucrativo e com menos perdas. O queijo artesanal serrano (QAS), foco deste estudo, tem características 
peculiares devido à localidade e maneira que é produzido na região conhecida como Campos de Cima da Serra, no 
nordeste do Rio Grande do Sul. Este trabalho mostra que novas oportunidades e ameaças para a cadeia produtiva do 
QAS estão postas para novas estratégias que contemplem a considerada posição estratégica da sua cadeia produtiva 
com as futuras instalações do aeroporto internacional da Serra Gaúcha em Vila Oliva, que pode facilitar a logística de 
distribuição e comercialização de produtos, agregando valor aos mesmos, diminuindo o poder de barganha dos 
atravessadores, qualificando a gestão do agronegócio familiar e incentivando a adequação à legislação sanitária, 
facilitando a importação de produtos concorrentes e inviabilizando a cadeia produtiva do QAS. 

Logística. Queijo serrano. Modal aéreo. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Débora Keiel, Marcelo Kuzer Kirsch, Valéria Dalanholli dos Santos. 
 

A interposição irregular de mão-de-obra através das cooperativas de trabalho e da terceirização 

Pavlova Perizzollo Leonardelli 

As cooperativas de trabalho e a terceirização nunca foram tão mencionadas como atualmente. Tal fato guarda 
relação com a crise econômica implementada e com a busca das empresas em reduzir custos com tributos 
e encargos. Contudo, a população que necessita de um emprego, aceita propostas de trabalho em que muitos 
dos direitos a que fariam jus são sonegados. Isso ocorre quando há a interposição irregular de mão-de-obra 
a partir das cooperativas e da terceirização. A Lei nº 12.690/12 regulamenta as cooperativas de trabalho e 
normatiza suas práticas, evitando que ocorram desvirtuamentos dos princípios e valores que as regem. O 
presente artigo também demonstra e explica a ausência de vínculo de emprego entre cooperado e 
cooperativa. 

Cooperativas de trabalho. Terceirização. Lei. Emprego. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Priscila Arnoldo Marques. 
 

As novas conquistas de direitos trabalhistas para as mulheres 

Pavlova Perizzollo Leonardelli 

Este artigo apresenta algumas diretrizes referentes ao trabalho da mulher, abordando especialmente o tema 
da insalubridade. Também demonstra uma nova conquista da trabalhadora em relação à saúde no trabalho. 
Trata-se da publicação da Lei nº 13.287/16, a qual proíbe que a gestante ou a lactante labore em ambiente 
insalubre.  O presente estudo aborda os benefícios trazidos pela lei para a gestante e para a saúde do bebê, 
e também demonstra o posicionamento que as empresas podem vir a ter diante do que disciplina a nova lei 
e as consequências e o impacto que ela pode proporcionar às trabalhadoras mulheres e ao mercado de 
trabalho. 

Insalubridade. Gestante. Mulher. Direitos. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Bruna Santos, Gabriela Anziliero Tomé, Lara Letícia Jagnow da Silva.. 
 

O progresso social e as organizações não governamentais 

Pavlova Perizzollo Leonardelli Caxias do 

O presente trabalho tem por objetivo o aprofundamento nas questões jurídicas e sociais das Organizações 
Não Governamentais (ONG’s) sem fins lucrativos. São abordados os passos para sua criação e métodos 
utilizados para que a mesma tenha sucesso e contribua com mudanças para a sociedade, que possam servir 
de incentivo a futuras melhorias. Por se tratar de instituições sem qualquer tipo de remuneração, a 
solidariedade é o fator que as move e o trabalho voluntário é essencial, pois sem a participação deles não há 
como desenvolver uma atividade que gere resultados significativos para a sociedade. Se essas organizações 
fossem reconhecidas pelo trabalho gratuito, e pelos benefícios agregados à sociedade em geral, ter-se-ia 
uma visão mais ampla e correta, bem como um comportamento adequado diante de diversas situações que 
se apresentam diariamente, principalmente as ligadas ao meio ambiente em que se vive. 

ONG. Fundação. Legislação. Solidariedade. Meio ambiente. 
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Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Demi Moore de Almeida, Letícia Oliveira e Ludmila Picolotto. 
 

Licença Maternidade: impactos decorrentes da adesão ao programa Empresa Cidadã e a Lei  
13.257/2016 

Fernando Williges 

O presente projeto tem por objetivo explorar os efeitos da licença maternidade e paternidade em empresas 
cidadãs no contexto das práticas de responsabilidade social. Busca-se saber se é possível fazer uso dos 
benefícios advindos da adesão ao programa empresa cidadã, bem como relacioná-los com o melhor 
desempenho de crianças que tenham tido a oportunidade de ficar mais tempo em convivência com seus pais. 
O Direito Trabalhista é o conjunto de princípios, normas e instituições, aplicáveis à relação de trabalho e 
situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador, por meio de medidas 
protetoras e da modificação das estruturas sociais. O foco concentra-se na a Lei 13.257/2016 (art. 37 e art. 
38), que estabelece um Marco Legal para a Primeira Infância. Publicada no Diário Oficial da União, a norma 
estabelece um conjunto de ações para o início da vida, entre zero e seis anos de idade. Uma das inovações 
da norma é a ampliação da licença paternidade, de cinco para 20 dias, para os trabalhadores de empresas 
inscritas no Programa Empresa-Cidadã. 

Direito Trabalhista. Licença maternidade. Benefício do aleitamento prorrogado. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Lisandra Affonso e Lisane Neves. 
 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI 

Fernando Williges 

Este trabalho refere-se a um estudo sobre a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, 
criada pela Lei 12.441 de 11/07/2011, com o propósito de identificar a natureza jurídica da chamada EIRELI 
e alguns posicionamentos decorrentes da Lei contextualizados desde seu contexto histórico. Além disso, são 
apresentados os requisitos para constituir a EIRELI, a composição do nome empresarial, sua administração, 
princípios da EIRELI, impedimentos para a sua constituição, responsabilidade do empresário e uma breve 
doutrina complementar sobre o tema. Na apresentação dos resultados e nas considerações finais são 
ressaltados pontos positivos e negativos de uma EIRELI e sua importante função na economia do país. 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. Natureza Jurídica. Responsabilidade do 
empresário. Lei 12.441/11. 



76

Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Alexandra Eduarda de Oliveira Borges, Gustavo Macedo Machado e Nathália Danielli Monteiro. 
 

Lei das Cotas para PcD's 

Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

Este artigo tem como objetivo principal conhecer a lei de cotas para PcDs, que obriga as empresas com 100 
(cem) ou mais funcionários a contratarem portadores de algum tipo de deficiência. Demonstramos como 
funciona o processo seletivo para a contratação de PcDs em uma empresa. Foi realizada uma entrevista com 
uma pessoa portadora de deficiência. Identificou-se que mas não basta apenas termos uma lei se ela é pouco 
cumprida. Dessa maneira, precisamos garantir a essas pessoas com deficiência os seus direitos, a fim de 
melhorar sua qualidade de vida promovendo a valorização do portador e os estimulando. 

PcD's. Inclusão. Lei. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Priscila Arnoldo Marques. 
 

As novas conquistas de direitos trabalhistas para as mulheres 

Pavlova Perizzollo Leonardelli 

Este artigo apresenta algumas diretrizes referentes ao trabalho da mulher, abordando especialmente o tema 
da insalubridade. Também demonstra uma nova conquista da trabalhadora mulher em matéria de saúde no 
trabalho. Trata-se da publicação da Lei nº 13.287/16, a qual proíbe que a gestante ou a lactante labore em 
ambiente insalubre. Contudo, o presente estudo aborda os benefícios trazidos pela lei para a gestante e para 
a saúde do bebê, mas também demonstra o posicionamento que as empresas podem vir a ter diante do que 
disciplina a nova lei e as consequências e o impacto que esta pode proporcionar às trabalhadoras mulheres 
e ao mercado de trabalho. 

Insalubridade. Gestante. Mulher. Direitos. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Legislação Trabalhista e Tributária 

Cristiane Eloisa Zanol, Paola Rodrigues Maio e Patrick Rech. 
 

Acordo de Compensação de Jornada: nulidade e suas consequências 

Pavlova Perizzollo Leonardelli 

O objetivo deste estudo é analisar a evolução da jornada de trabalho e suas facetas, com ênfase na 
descaracterização do acordo da compensação da jornada e sua consequente nulidade, bem como 
demonstrar as horas extraordinárias, as horas in itinere e abordar a insalubridade. A metodologia utilizada 
para a elaboração do artigo foi basicamente a pesquisa bibliográfica e a consulta da legislação aplicável à 
matéria. Percebe-se que é usual empregador e empregado aderirem ao acordo da compensação de jornada, 
sendo este meio utilizado para suprimir o trabalho aos sábados, e em compensação o empregado labora por 
mais tempo nos demais dias da semana. Contudo, muitas vezes essa modalidade de compensação de horas 
é aplicada fora dos parâmetros que a lei exige, o que causa inúmeros processos trabalhistas, pois a 
inobservância dos regramentos pode descaracterizar por completo o regime de compensação irregularmente 
adotado. Diante disso, o Tribunal Superior de Trabalho (TST) editou súmula para esclarecer a caracterização 
e a descaracterização de tal prática. 

Acordo de compensação de Jornada. Horas Extraordinárias. Insalubridade. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Gestão sustentável de processos 

Thalles Jose Toss e Jessica Lisboa. 
 

Proposta de um ambiente virtual para promover e receber doações: associação da imagem do 
Instituto Murialdo 

Marcio Vanderlei Saueressig 

A proposta deste trabalho baseia-se na problemática referente a doações. Por meio de uma pesquisa de campo com o 
propósito de analisar como é a cultura da população caxiense com referência a doações, alguns resultados ensejaram 
a possibilidade de desenvolvimento de um ambiente virtual para promover e receber doações. Nesse sentido, em 
entrevistas realizadas com pessoas físicas e jurídicas para verificar a disposição delas no que diz respeito a doações, 
verificou-se que 84,4% dos entrevistados costumam fazer algum tipo de doação. Também, quanto à proposta de 
implantação de um canal virtual para que seja possível efetuarem-se doações utilizando a internet, a ideia foi aprovada 
por 80% dos entrevistados. Quanto à associação do Murialdo realizar o recebimento e gerenciamento dessas doações, 
100% dos entrevistados aumentam a sua propensão para efetuarem doações. Com base nesses números, o trabalho 
propõe um canal virtual cujo acesso é via site da FAMUR – Faculdade Murialdo, cujo propósito é promover o ato de 
doar, o cadastro dos doadores e um retorno das ações efetivadas. Essa ferramenta proporcionaria a empresas e pessoas 
físicas um canal de confiança para efetuar doações, com possibilidade de benefícios fiscais e divulgação em balanços 
sociais, assim como uma imagem positiva ao Murialdo. 

Responsabilidade social. Balanço Social. Tenologia. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Gestão sustentável de Processos 

Camila da Rosa, Meise Tavares e Tainá Simioni Fochezatto. 
 

O perfil do profissional contábil e a oportunidade no mercado de trabalho 

Milton Farina 

O atual ambiente operacional das empresas, caracterizado por acirrada concorrência, tem exigido de todos 
os seus agentes um repensar sobre a validade das estratégias, posturas e procedimentos até então adotados 
pelos gestores e tidos como válidos. Os contadores também têm sido exigidos a ampliar suas habilidades 
para atender de forma eficaz as demandas desse novo ambiente. Habilidades pessoais, entendimento do 
negócio e participação mais ativa no processo de gestão passaram a integrar o novo perfil do profissional 
contábil. Diante de tal realidade, este artigo tem como objetivo proceder a um diagnóstico sobre o perfil do 
contador na realidade atual, e através de pesquisa bibliográfica identificar os possíveis campos de atuação 
do profissional contábil e como está o mercado de trabalho para esse profissional. As conclusões do estudo 
conduziram à constatação de que a preparação profissional contábil ainda está concentrada nos seus 
aspectos técnicos, mas que ao longo dos tempos percebe-se que outras habilidades estão sendo priorizadas. 
Também foi constatado que o campo de atuação para um profissional contábil é vasto, e que o mercado está 
exigindo profissionais capazes de tomar decisões e que busquem sempre mais conhecimento. 

Profissional Contábil. Mercado. Perfil. Habilidades. 
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Profissional 

Ciências Contábeis 

Gestão sustentável de Custos 

Andresa Luana Guedes, Kellen Caroline Almeida da Silva. 
 

Folha de pagamento: o custo de um funcionário para uma empresa comercial 

Milton Farina 

O artigo tem como objetivo trazer dos reais custos de um funcionário para uma empresa comercial. Trata 
desde os modelos de salários vigentes até os benefícios e os custos de uma folha de pagamento. Para que 
pudéssemos explanar de forma clara e objetiva contamos com algumas obras bibliográficas, além da 
utilização de duas folhas de pagamentos, cedidas em caráter voluntário por funcionários de empresas da 
cidade de Caxias do Sul. Após a demonstração dos custos também em forma de gráficos, é nítida a visão do 
quão é alto o custo de um funcionário para uma empresa. Se a mesma não souber administrar e mensurar 
esses custos poderá ter problemas, como, por exemplo, o percentual alto de demissões e a não capacidade 
de oferecer melhores salários aos seus funcionários. 

Contabilidade Geral. Folha de Pagamento. Custos. 
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Responsabilidade Social 

Ciências Contábeis 

Responsabilidade Social 

Diênifer Iemanjá de Lima - Eliara Moraes Medeiros - Joice Marchetto de Oliveira. 
 

Logistica reversa do óleo vegetal 

André Carmo Meinertz 

Neste trabalho estudaremos a reutilização do óleo de cozinha usado, o qual é altamente poluente, e sua principal 
destinação atualmente é a reutilização na produção de sabão ou no descarte incorreto na rede de esgoto e rios. 
Analisaremos uma forma de reutilização deste resíduo por meio da produção de biodiesel. Através de uma pesquisa 
com pessoas especializadas nesse processo, levantamos informações sobre o processo de produção do biodiesel com 
óleo vegetal, desde a sua coleta até o produto final, ressaltando benefícios à sociedade e minimizando os impactos no 
meio ambiente. O processo de reutilização do óleo vegetal, mais que benefícios socioambientais, pode trazer também 
crescimento econômico e financeiro, o que poderá ser evidenciado em um estudo mais aprofundado sobre o assunto. 
Porém, a principal barreira a ser quebrada é a de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto 
desse material. O reaproveitamento do óleo vegetal é essencial, pois o resíduo que habitualmente é descartado nas 
redes de esgotos domésticas causa sérios danos à natureza e transtornos para o tratamento das águas. Todo o óleo 
que é coletado, após a retirada das impurezas, passa pelo processo de transesterificação, que dará origem ao 
biocombustível. Essa é uma forma de reutilizar o óleo usado, dando a ele um destino que cause menos impactos ao 
meio ambiente, por ser de fonte limpa e renovável, além de gerar novas fontes de renda para a população. 

Logística Reversa. Óleo Vegetal. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Biocombustível. 

Carmo André Meinertz
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Responsabilidade Social 

Ciências Contábeis 

Responsabilidade Social 

Ana Paula Marques Trindade e Janaína Borges de Souza. 
 

Um estudo de caso sobre a AAPECAN 

Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

Atualmente, a questão da Responsabilidade Social tem se evidenciado nos mais diversos setores da 
sociedade e tem se tornado um ato praticável coletivamente. Nesse contexto, o presente projeto tem por 
finalidade apresentar o trabalho solidário que a AAPECAN – Associação de Apoio a Pessoas com Câncer – 
realiza com as famílias em vulnerabilidade social cadastradas no programa social da ONG. Diante da 
fragilidade socioeconômica e emocional que a doença provoca no paciente e em seus familiares, a entidade 
tem como objetivo elevar a qualidade de vida dessas pessoas amenizando o sofrimento biopsicossocial e 
espiritual, trabalhando a fim de fortalecer os laços familiares para melhor enfrentamento da doença. Com 
base nas informações coletadas, foi idealizada uma campanha solidária de arrecadação de alimentos que 
compõem as cestas de Natal que serão distribuídas pela AAPECAN durante um evento beneficente, que 
acontecerá no mês de dezembro deste ano. Esperamos que a realização desse projeto possa colaborar de 
forma humanitária a ajuda ao próximo, oferecendo à comunidade a prática de valores solidários e morais. 

Responsabilidade Social, Solidariedade, Campanha 
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Responsabilidade Social 

Ciências Contábeis 

Responsabilidade Social 

Emili dos Santos Cerentini - Fernando Rodrigues da Silva - Jeison Ferreira. 
 

Publicidade positiva em empresas socialmente responsáveis 

Prof. Esp. Carmo André Meinertz 

Responsabilidade Social Empresarial integra ações das empresas que beneficiam a sociedade. O foco central 
da responsabilidade social é o comprometimento responsável e civilizado, com a satisfação e os anseios de 
todos os envolvidos com a empresa, da comunidade local e da sociedade como um todo. A cada ano que 
passa, a progressiva consolidação do processo de globalização econômico torna o ambiente empresarial 
mais competitivo, ganhando destaque empresa que trabalha o conceito de que o bom relacionamento com a 
comunidade é tão importante quanto apresentar ao mercado produtos de qualidade. Uma ação social pode 
se dar através de doações de partes dos impostos para as ONGs (Organizações não governamentais), 
representando um marketing positivo para as empresas. 

Responsabilidade Social. Empresas. ONGs. Marketing. Publicidade. 

Carmo André Meinertz
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Responsabilidade Social 

Ciências Contábeis 

Responsabilidade Social 

Caroline Pires Ramos, Naiandra Pacheco de Moura, Sarah de Quadros da Silva. 
 

Preconceito como problema social 

Sandra Inês Shuck 

Neste trabalho foi abordado o tema responsabilidade social referente ao preconceito contra os LGBT, 
discutindo os temas sobre a homofobia, sexualidade, ONGs, leis, os tipos de orientações sexuais e como são 
tratados esses assuntos em outros países no mundo. Apresenta-se em cada tópico um estudo sobre esses 
tipos de preconceito nos dias atuais, tentando entender o que leva cada pessoa a praticar um ato desses e 
como geralmente são relatados e solucionados conforme cada problema. De acordo com cada relato, a 
responsabilidade social se mostrou muito significativa para a convivência dos gêneros em um conjunto de 
pessoas, mostrando que a igualdade deve ser levada com responsabilidade. No entanto, não devemos deixar 
de acreditar que existe o preconceito, pois assim como foi verificado neste estudo, ele está realmente 
presente no cotidiano e não está à mercê de terminar. Para isso acontecer vai depender de a sociedade 
entender qual é realmente o problema: preconceito ou os LGBT? 

LGBT. Homofobia. Preconceito. 
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Profissional 

Medicina Veterinária 

Saúde Única 

Giovani Girotto, Álvaro Turmina de Jesus, Tais Terres e Bruna Corso. 
 

Avaliação microbiológica de três locais de produção da Fazenda- Escola – Faculdade Murialdo – 
Ana Rech - RS 

Fernanda Flores 

A microbiologia é a ferramenta utilizada para estudo de novos microrganismos, compreendendo as bactérias, fungos, vírus, algas e 
protozoários, para benefício e desenvolvimento sadio da humanidade, demonstrando adaptações evolutivas desses gêneros. O 
presente trabalho tem a finalidade de avaliar culturas bacteriológicas com potencial patogênico em ambientes externos da Fazenda 
Escola da Faculdade Murialdo, localizada em Ana Rech, Caxias do Sul - RS. O método para coleta do material de análise foi realizado 
através de Swab’s estéreis, em locais como pedilúvio de ovinos, bebedouro de aves e balde do leite utilizado na ordenha, semeando 
o material em três meios de culturas: ágar MacConkey, ágar Dextrose, ágar Nutriente.  As amostras bacterianas coletadas foram 
incubadas em estufa à 37ºC durante 24 horas, e as amostras de fungos permaneceram por 7 dias a temperatura ambiente. Após 
incubação foram realizadas as avaliações morfológicas das amostras com crescimento de sítios bacterianos, utilizou-se a coloração 
de Gram, teste de KOH, catalase para identificação do gênero e após antibiograma. A identificação resultou em Fusobacterium 
necrophorum (pedilúvio) Escherichia coli, Salmonella spp, Rhizopus (bebedouro) e Staphylococcus aureus (balde). No antibiograma 
foram utilizados os seguintes antibióticos; Neomicina, Ceftiofur, Gentaminicina, Enrofloxacina, Estreptomicina, Penincilina, 
Amoxicilina, Tetraciclina e Ampicilina. As bactérias Escherichia coli. e Salmonella spp demonstraram maior sensibilidade a 
Enrofloxacina e Ceftiofur. A Fusobacterium necrophorum apresentou sensibilidade à Enrofloxacina e Penincilina. Em contrapartida o 
teste de antibiograma para Staphylococcus aureus não foi conclusivo por interferência do meio. 

Contaminação. Análise laboratorial. Resistência à antibiótico. Saúde Única. 
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Profissional 

Medicina Veterinária 

Saúde Única 

Camila Barpi dos Santos, Cintia Benetti Pieri, Débora Souza, Fernanda Trapp Loro, Júlia 
Buzin, Lara de Marco Giacomelli, Leila El Khuja. 

Avaliação microbiológica de ambientes públicos da Faculdade Murialdo - Unidade Ana Rech 

Fernanda Flores 

Com o objetivo de realizar um trabalho de pesquisa, os acadêmicos da disciplina de Microbiologia Especial, juntamente com a 
professora Doutora Fernanda Flores, prepararam meios de cultura no laboratório de Microbiologia/Parasitologia, para o cultivo fúngico 
e bacteriano. Este trabalho teve for finalidade realizar uma avaliação ambiental da unidade Ana Rech, no campus da Medicina 
Veterinária. A pesquisa teve como intuito mobilizar os alunos para eleger ambientes frequentados pelos mesmos nas dependências 
da FAMUR, nos quais havia relevância para pesquisa microbiana, possibilitando relatar casos de contaminações bacterianas e 
fúngicas. Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: meios de cultura (Ágar Dextrose, Ágar Nutriente e 
Macconkey), placa de Petry, incubação em estufa (bactérias 37 °C durante 24 horas; fungos 3 dias à 37 °C e 4 dias a temperatura 
ambiente). Os meios utilizados foram de marcas comerciais e produzidos pelos alunos. Cada placa de Petry pronta, contendo um 
meio de cultura diferente, sofreu exposição ambiental durante 20 minutos, nos ambientes eleitos pelos alunos (Bancada da cantina; 
Bancada de cópias, na biblioteca; Bancada de recepção, entrada do prédio; Nota de R$20,00; Laboratório de Anatomia; Torneira do 
banheiro feminino; Vaso sanitário banheiro feminino). Como resultado, verificou-se que não houve crescimento bacteriano e fúngico 
significativo durante a exposição ambiental nestes locais. Portanto, nas dependências da Faculdade Murialdo – Unidade Ana Rech, 
onde foram realizadas as coletas de amostras pelo grupo I, a higienização do ambiente está correta e não há riscos de contaminações 
das pessoas por patógenos oportunistas ou patogênicos. 

Avaliação ambiental. Crescimento bacteriano. Crescimento fúngico. Medicina Veterinária.  Saúde 
Única. 
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Medicina Veterinária 

Saúde Única 

Angela Basso. 
 

Brucelose bovina: aborto contagioso 

Fernanda Flores 

A brucelose é uma zoonose causada por bactérias do gênero Brucella sp, envolvida nos casos de abortos acompanhados de 
infertilidade permanente ou temporária. Acomete principalmente fêmea adulta e em gestação. O objetivo deste trabalho é 
elucidar essa patologia. As principais portas de entrada da brucelose em uma propriedade são por animais infectados 
introduzidos em rebanho sadio e por fêmeas prenhes, que são capazes de eliminar grandes quantidades do agente por ocasião 
do aborto ou parto, em todo período do parto, e em até 30 dias após ele, contaminando o ambiente em geral. As bactérias 
podem entrar no organismo via trato digestivo e mucosas. O aborto acontece, pois as lesões placentárias atingem parte dos 
placentomas. Tais lesões inflamatórias e necróticas impedem a passagem de nutrientes e oxigênio da mãe para o feto, assim 
como provocam a infecção do feto pela própria bactéria. As fêmeas abortam geralmente em torno do sétimo mês de gestação. 
No homem, geralmente o contagio se dá por profissionais que trabalham com esses animais, médicos veterinários que fazem 
a clínica desses animais ou pela vacina, ou aqueles que trabalham com produtos de origem animal. O diagnóstico da doença 
se dá por sinais clínicos e por exames laboratoriais. Já o tratamento consiste na profilaxia com vacinação de bezerros fêmeas 
entre 3 e 8 meses de idade, com a vacina B19 ou RB51. A brucelose ainda não foi erradicada no Brasil, mas com o tempo 
deverá ser. Alguns países já estão livres da doença e não necessitam mais de vacinação. 

Zoonose. Saúde Única. Microbiologia. Medicina Veterinária. Grandes Animais. 
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Medicina Veterinária 

Saúde Única 

Lara de Marco Giacomelli, Natalia Savicki Motta, Luciane Chaida, Joseara Maino Carvalho, 
Débora da Costa de Souza, Leila da Silva El Khuja, Cintia Benetti Pieri, Ana Cláudia Brollo 

Antibióticos utilizados na farmacologia clínica em animais de grande porte. 

Ricardo J. Stein 

Antibióticos são agentes farmacológicos utilizados no controle e tratamento de infecções por agentes bacterianos em 
animais. São amplamente utilizados na rotina clínica de animais de grande porte, como equinos e bovinos, de corte e 
de leite. No intuído de aprofundar o conhecimento acerca de seu uso, elaborou-se uma pesquisa, a partir do uso de 
questionários semiestruturados, aplicados a mais de cinquenta profissionais atuantes na clínica de animais de grande 
porte de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) e municípios vizinhos. Até o momento, foram descritos o uso de 
quatorze diferentes antibióticos eleitos pelos profissionais, sendo a Benzilpenicilina (em 19% dos casos) o fármaco mais 
citado.  Os antibióticos citados pertencem a seis diferentes classes, sendo mais de 50% da classe dos Betalactâmicos 
e Aminoglicosídeos. Dentro da classe dos Betalactâmicos, antibióticos inibidores da síntese de parede celular 
bacteriana, a Benzilpenicilina novamente aparece como o mais citado. Trata-se de um antibiótico utilizado em infecções 
causadas por bactérias Gram positivas, aplicada de forma parietal (IV, IM), amplamente utilizada pelo seu baixo custo e 
pela sua baixa toxidez. Os questionários continuam sendo aplicados a profissionais da área, e novos dados serão 
coletados até a conclusão da pesquisa, que somados aos dados já adquiridos, darão um panorama acerca de quais são 
os principais antibióticos utilizados em clínica de animais de grande porte na região. 

Antibióticos. Grandes animais. Betalactâmicos. Benzilpenicilina. 
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Saúde Única 

Marta Rosangela da Silva Becker. 
 

Projeto de Extensão: Saúde Única na Escola 

Rafael Festugatto 

O relacionamento entre homens e animais é algo complexo, iniciado nos primórdios da história da humanidade com a 
domesticação desses animais, mantida até hoje graças a sentimentos muito peculiares. No Brasil, essa convivência 
pode ser avaliada através estimativas populacionais que indicam a existência de 52 milhões de cães e 22 milhões de 
gatos como animais de estimação. A posse responsável de animais de companhia implica em suprir uma série de 
condições, tais com: espaço adequado; higiene; cuidados para evitar a superpopulação; vacinação regular do animal; 
responsabilização pela limpeza dos dejetos do animal; evitar a procriação inconsequente através da castração. Nesse 
contexto, o presente projeto tem como objetivo promover a posse responsável e, consequentemente, a saúde animal, 
humana e ambiental através da educação em saúde. Este projeto será realizado com os participantes do Projeto 
Educacional Nadino (PEN) do Colégio Murialdo de Ana Rech. Serão realizadas palestras, oficinas, atividades culturais 
e recreativas como brincadeiras, teatros etc. que serão adaptados conforme a faixa etária, tendo o interesse de 
desenvolver também a parte social de cada aluno. Espera-se promover a conscientização da população sobre a 
importância de praticarmos a posse responsável de animais, com intuito de auxiliar na formação de futuros cidadãos 
atuantes e comprometidos em busca de soluções ligadas à saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente. 

Saúde Única. Posse responsável. Animais de companhia. Educação. 
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Saúde única 

Bruna Ferreira, Rafaela Basso e Rafaele Slongo Viapiana. 
 

A leishmaniose inserida no aspecto populacional 

Rafael Festugatto 

O presente artigo tem como destaque a doença protozoária Leishmaniose, ao qual tem identificação a partir 
do parasita Leishmania. A doença começa a se disseminar para a Europa através do Estreito de Bering, Ásia 
e América Do Sul no Panamá. Consequentemente, tornou-se hospedeiro de roedores e canídeos, e, dessa 
forma, vem a promover sua manifestação primeiramente em meio aos humanos. Portanto, devido ao 
progresso e por estar presente no organismo de carnívoros, passa a acometer também cães e gatos, sendo 
este o enfoque desta publicação, cuja finalidade é apresentar como ocorre a transmissão, os sintomas, o 
tratamento e a profilaxia. Também se aborda a polêmica entre Tribunal Regional Federal (TRF), que autorizou 
médicos veterinários a cuidar dos animais, e o Ministério da Saúde, que condena a prática, pois o tratamento 
é por meio de produtos de uso humano ou de medicamentos não registrados pelo Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema 
direcionado. 

Leishmaniose. Leishmaniose Cutânea. Leishmaniose Visceral. 
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Joseara Maino. 
 

Medicina Veterinária Preventiva Saúde Única “Toxoplasmose”. 

Mayra Vissotto Ribeiro 

Este projeto trata da interação homem, animal e ambiente, e tem como proposta orientar a população quanto ao não 
abandono de gatos durante a gestação. A Toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma Gondii 
e tem sua transmissão por meio da ingestão de alimentos contaminados como carnes cruas ou mal passada e vegetais 
que abrigam seus cistos, além de transmissão congênita. Não é contagiosa pelo simples contato humano/animal, e sim 
sua propagação se dá pelo contato direto com as fezes contaminadas. Os gatos são hospedeiros definitivos 
assintomáticos, já o homem é um hospedeiro intermediário que pode sofrer lesões em vários órgãos como cérebro, 
músculos, retina, coração, dentre outros, podendo levar a morte em pessoas imunocomprometidas. Em casos 
congênitos, pode levar à má formações fetal e/ou abortos. O projeto tem como objetivo orientar gestantes e a 
comunidade quanto a práticas sanitárias, visando minimizar os riscos de contaminação humana e felina, bem como 
desmistificar a famosa “doença do gato”. Para isso, será realizada uma pesquisa de campo nas UBS e comunidades de 
Caxias do sul, visando aferir o grau de conhecimento quanto à Toxoplasmose. Em um segundo momento, a partir dos 
dados obtidos, serão desenvolvidas medidas de conscientização quanto à relação gestantes/gatos através de teatro, 
banner, panfletos, palestras, reuniões e oficinas. 

Saúde única. Toxoplasmose. Zoonose 
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Saúde Única 

Victória Borges Hainzenreder, Lauren Lima. 
 

Incidência de agravos envolvendo animais e pessoas no munícipio de Caxias do Sul, RS - 2007 a 
2015 

Rafael Festugatto 

A Medicina Veterinária tem como objetivo curar e prevenir doenças em animais, também tendo em vista o bem-estar do homem 
e da sociedade. Nesse contexto, foi criado o conceito de Saúde Única, que compreende a união indissociável entre saúde 
animal, humana e ambiental. Em 2011, o médico veterinário passou a compor os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
que realiza visitas domiciliares para fazer diagnóstico de riscos, educação em saúde e o controle de zoonoses, que são 
doenças transmitidas aos homens pelos animais. Sabendo da importância da Saúde Única para a sociedade, o presente 
trabalho tem como objetivo conhecer a atual situação referente aos agravos entre animais e humanos no município de Caxias 
do Sul, pois mordeduras de animais domésticos representam uma alta porcentagem dos atendimentos médicos de urgência. 
Para a realização desse estudo, serão obtidos dados das fichas de atendimentos antirrábicos humanos das Unidades Básicas 
de Saúde, encontrados nos arquivos existentes do SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) e padronizadas 
pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul no período compreendido entre 2007 e 2015. Espera-se que a partir 
da análise dos dados se possa confirmar a relevância do tema devido ao número elevado de casos. Pretende-se utilizar os 
dados obtidos em ações de sensibilização da sociedade, através de ações em escolas municipais e estaduais de Caxias do 
Sul, sobre os riscos das mordeduras por animais e a possível transmissão de zoonoses. 

Saúde Única. Zoonose. Raiva. 
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Saúde Única 

Adriano Oliveira da Silva; Denílson Garcia Viana; Diego Pinheiro; Wesley Klein. 
 

Humanização dos Animais de Companhia 

Rafael Festugatto 

Desde o início da formação da sociedade, os animais estão presentes no convívio com os seres humanos. 
Com o passar dos anos essa convivência se tornou cada vez mais enfatizada, uma relação que pode estar 
associada a aspectos físicos e mentais que os animais causam em seus donos. Essa mudança de papel que 
os animais sofreram - passaram a ser membros da família - também trouxe efeitos indesejáveis aos animais, 
que passaram a sofrer com doenças que antes só atingiam humanos. O avanço do mundo moderno, o exílio 
das pessoas e a falta de tempo fizeram com que os animais de estimação suprissem a necessidade de 
companhia, tornando-se companheiros fiéis, mas perdendo suas identidades de “animais” para tornarem-se 
“humanos de quatro patas” na nova sociedade. 

Cães. Gatos. Humanização dos animais. 
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Medicina Veterinária da Conservação (animais silvestres) 

Rodrigo B. Lazzarotto, Alvaro Turmina de Jesus e Jefferson Floss. 
 

Ecologia e conservação de mamíferos nativos do Parque Estadual do Ibiritiá (Rio Grande do Sul, 
Brasil). 

Ricardo J. Stein 

A conservação de espécies silvestres é de extrema importância para o equilíbrio ecológico dos diferentes ecossistemas. 
Dentre as espécies ameaçadas de extinção, destacada importância pertence à Classe Mammalia (mamíferos como 
canídeos, felinos e roedores), que são nativos da região da Serra Gaúcha (localizada no Rio Grande do Sul, Brasil). 
Buscando conhecer aspectos ecológicos e de manejo de mamíferos, estão sendo desenvolvidos estudos que envolvem 
a coleta de vestígios (pegadas e fezes) e a visualização com o uso de armadilhas fotográficas de animais no Parque 
Estadual do Ibiritiá (em colaboração com a Divisão de Unidades de Conservação, Departamento de Biodiversidade, 
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul), localizado entre os municípios de Vacaria 
e Bom Jesus (ambos no Rio Grande do Sul, Brasil). Foram visualizadas pegadas de diferentes espécies de mamíferos 
bem como outros vestígios, e identificadas diversas trilhas de locomoção de animais. As espécies estão sendo ainda 
identificadas, bem como novas trilhas e ambientes estão sendo caracterizados para melhor definir a posição das 
armadilhas fotográficas. Esses dados indicam uma grande diversidade de espécies de mamíferos localizados no Parque 
Estadual do Ibitiriá, e estudos futuros com a coleta de vestígios nos possibilitarão obter informações relacionadas à dieta 
e à densidade populacional dos animais, bem como a diversidade e riqueza da Unidade de Conservação. 

Mamíferos. Animais silvestres. Conservação. Análise de vestígios. 
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Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 

Giovani Girotto, Julia Buzin, Camila Barpi dos Santos, Thais Volquind, Tais Terres Santos, 
Fernanda Trapp Loro, Marcelo de Souza Maggi, Leandro Henrique Dalla-bona, Alvaro Turmina 

Antibióticos utilizados no controle de infecções em farmacologia clínica veterinária de animais de 
pequeno porte 

Ricardo J. Stein 

Os antibióticos são agentes farmacológicos utilizados no controle e tratamento de infecções de origem bacteriana. São 
largamente utilizados no combate às infecções bacterianas de diversas origens, em clínica veterinária em animais de 
pequeno e de grande porte. Buscando-se identificar os principais agentes antimicrobianos utilizados dentro da medicina 
veterinária de pequenos animais, foram distribuídos questionários semiestruturados a cerca de cinquenta diferentes 
clinicas veterinária localizadas no município de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) e arredores. Foram citados 
quatorze diferentes agentes antibióticos, divididos em oito diferentes classes. A classe mais citada foi a dos antibióticos 
Betalactâmicos, agentes inibidores da síntese de parede celular bacteriana. A Cefalexina, o antibiótico Betalactâmico 
mais citado, pertence à primeira geração das Cefalosporinas, podendo ser administrado tanto pela via oral, bem como 
via intramuscular, é um fármaco de baixo custo, pouco tóxico e muito utilizado no combate a infecções cutâneas, 
urinarias e intra-abdominais. Dados ainda estão sendo coletados, com aplicação de novos questionários a mais clínicas 
veterinária. Esses dados nos auxiliarão a compreender e identificar os principais agentes antimicrobianos utilizados em 
clínica veterinária de animais de pequeno porte em Caxias do Sul e arredores da Serra Gaúcha. 

Antibióticos. Pequenos animais. Betalactâmicos. Cefalexina. 
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Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 

Tais Terres Santos, Lara de Marco Giacomelli, Natalia Savicki Motta, Luciane Chaida, Joseara 
Maino Carvalho, Débora da Costa de Souza, Leila da Silva El Khuja, Cintia Benetti Pieri, Ana 

Anti-inflamatórios (esteroidais e não esteroidais) em farmacologia clínica em animais de grande 
porte 

Ricardo J. Stein 

Os anti-inflamatórios são fármacos utilizados para o combate de inflamação crônica e aguda, utilizados na analgesia e 
como agentes antipiréticos. Podem ser divididos de acordo com sua estrutura química entre anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINES) e esteroidais (AIES). Buscando-se estudar o seu uso em clínica de animais de grande porte, foram 
aplicados questionários semiestruturados a mais de cinquenta profissionais da área de Caxias do Sul (Rio Grande do 
Sul, Brasil) e arredores. Os resultados colhidos até o momento indicam doze distintos agentes anti-inflamatórios citados, 
sendo 68% fármacos anti-inflamatórios esteroidais e somente 32% de fármacos não esteroidais. O agente esteroidal 
mais citado foi a Dexametasona, utilizado no tratamento de reumatismo, síndromes articulares nervosas e musculares, 
dermatoses e afecções alérgicas, sendo utilizado de forma injetável, via intramuscular, intra-articular, e periarticular. Em 
comparação, o agente não esteroidal (AINES) mais citado foi a Fenilbutasona, também utilizado em artrite reumatoide 
e doenças articulares relacionadas. Novos dados estão sendo colhidos e somados aos dados já adquiridos, o que irá 
nos proporcionar uma visão dos principais anti-inflamatórios utilizados em clínica de animais de grande porte na região 
e municípios vizinhos. 

Antiinflamatórios. AIES. AINES. Dexametasona. Fenilbutasona. 
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Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 

Alvaro Turmina de Jesus, Julia Buzin, Camila Barpi dos Santos, Thais Volquind, Tais Terres 
Santos, Fernanda Trapp Loro, Marcelo de Souza Maggi, Leandro Henrique Dalla-bona, 

Agentes anti-inflamatórios (esteroidais e não esteroidais) em farmacologia clínica veterinária de 
animais de pequeno porte. 

Ricardo J. Stein 

Os agentes anti-inflamatórios são fármacos amplamente utilizados no controle de inflamações, na pirese e analgesia em 
animais. Podem ser divididos, de acordo com a sua estrutura química e seu receptor farmacológico, em anti-inflamatórios 
esteroidais (AIES) e não esteroidais (AINES). Buscando-se estudar quais os principais anti-inflamatórios utilizados na 
clínica veterinária de animais de pequeno porte (gatos e cachorros), foram distribuídos questionários semi-estruturados 
a mais de cinquenta clínicas veterinárias da Serra Gaúcha (em Caxias do Sul e municípios próximos, no estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil). Os dados indicam uma grande diversidade de agentes anti-inflamatórios citados, com a maior 
parte (64%) pertencente à classe de agentes anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). Dentre esses, o mais citado foi 
o Meloxican, um potente inibidor da atividade da enzima COX-2, e em menor grau da enzima COX-1, utilizado no alívio 
de dor, inflamação em patologias agudas ou crônicas, sistema muscular-esquelético, analgesia pós-cirúrgica, fraturas, 
entre outros usos; é um fármaco administrado via oral, e de baixa irritação da mucosa gástrica. Mais dados estão sendo 
colhidos com a contínua aplicação de questionários, e juntos nos proporcionarão uma ideia dos principais anti-
inflamatórios utilizados na clínica de animais de pequeno porte na região de Caxias do Sul e arredores. 

Pequenos animais. Antiinflamatórios. AIES. AINES. Meloxican. 
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Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 

Dienifer Freitas de Oliveira; Fernanda Heineck. 
 

Carbúnculo Sintomático em Bovinos do Interior de São Francisco de Paula 

Juliana Rossa 

O carbúnculo sintomático (CS) é uma enfermidade infecciosa causada pelo agente Clotridiun Chauvoei, que acomete 
bovinos e, também, alguns animais domésticos e selvagens. O objetivo deste estudo é apresentar características gerais 
dessa doença, além de uma análise de sua ocorrência no município de São Francisco de Paula-RS, que apresenta alto 
índice de ocorrência na localidade.  O animal contaminado pelo CS encontra-se anorético, deprimido, febril e mancando, 
apresenta inchaço localizado, doloroso, que ao tocar causa crepitação. Para a prevenção, além de vacinas, medidas de 
higiene, também devem ser adotadas medidas como a desinfecção de agulha e instrumentos cirúrgicos, assepsia dos 
locais de aplicação de vacinas ou de procedimentos cirúrgicos, manejo adequado de carcaças dentre outras. Para a 
realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e, ainda, aplicação de questionário a 100 proprietários 
rurais de São Francisco de Paula. Dos entrevistados, 100% afirmaram possuir algum conhecimento sobre a enfermidade 
e as formas de prevenção, porém, os animais acometidos em seus rebanhos não apresentaram nenhum sinal clínico 
antes de vir a óbito. Considerando que o carbúnculo sintomático é uma doença de curso rápido, de difícil diagnóstico e 
tratamento, entende-se que o melhor é realizar medidas preventivas como vacinação e higienização. 

Carbúnculo Sintomático. Clostridioses. Bovinos. São Francisco de Paula. 
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Clínica e Cirurgia de Pequenos animais 

Bruna Ferreira. 
 

Peritonite Infecciosa Felina – Estudo de Casos Múltiplos e Revisão Bibliográfica 

Juliana Rossa 

Este trabalho trata da Peritonite Infecciosa Felina (PIF). Como procedimentos metodológicos, foi realizada 
uma revisão bibliográfica e estudo de casos múltiplos. O objetivo do estudo é reunir informações sobre a PIF, 
abrangendo todos os seus aspectos, com auxílio de dados coletados de prontuários em clínica veterinária 
especializada em felinos, situada na cidade de Caxias do Sul, no período de um ano. Deste estudo, pôde-se 
concluir que o tratamento é apenas paliativo, somente minimizando os sintomas e aliviando as dores e 
desconfortos que a doença provoca. O período de sobrevida após o diagnóstico é curto, sendo que nos casos 
avaliados, foi de aproximadamente dois meses, com exceção dos pacientes eutanasiados em poucos dias. 
Até o presente momento, a mutação precisa que determina o patotipo do vírus é desconhecida, também não 
se conhece vacina, tratamento eficaz e nem cura. Este fato motivou a realização desta pesquisa, com o intuito 
de informar e esclarecer um pouco mais sobre a PIF, patologia que causa sofrimento e abrevia a vida de 
felinos. 

Felinos. PIF. Coronavírus. 
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Clínica e Cirurgia de Pequenos animais 

Nicolly Manfro Ferreira, Thaís Volquind  e Victor Olavio Borges Mengue. 
 

Eutanásia na rotina clínica de pequenos animais 

Rafael Festugatto 

A eutanásia é um método utilizado para cessar o sofrimento de um animal enfermo. O estudo teve por 
finalidade analisar a opinião da população sobre a decisão de aplicar a eutanásia. Além disso, verificar a 
aplicação e os motivos pelos quais se utiliza o procedimento na rotina clínica. A metodologia estabelecida, 
em relação aos fins, foi exploratória e descritiva. A utilização de técnicas da pesquisa quantitativa foi a 
escolhida para este estudo, caracterizando-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Os resultados da 
pesquisa foram obtidos através de dois questionários. Concluímos que as pessoas que foram a favor da 
eutanásia, caso seu animal de estimação apresentasse uma doença e estivesse sofrendo, pensam no bem-
estar do seu cão ou gato. Entretanto, as pessoas que foram contra a realização são muito apegadas a eles, 
ou seja, humanizaram os animais de uma forma que não conseguem vê-los partir. 

Eutanásia. Cães. Gatos. Clínica veterinária. 
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Pedagogia 

Teorias e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos 

Tamara Fernanda Vianna da Cunha, Erlon Santana, Maiara da Silva Ferraz. 
 

O coaching como ferramenta de trabalho para o desenvolvimento emocional e de competências 
das crianças: um desenvolvedor de aprendizagem 

Gláucia Helena Gomes 

O objetivo desta pesquisa é analisar, compreender e cientificar um novo conceito de auxílio educacional, o 
coaching infantil. Pretendemos, portanto, analisar e demonstrar os benefícios produzidos para as crianças. 
Através de observação e de análises bibliográficas, buscamos esclarecer os benefícios do coaching para o 
desenvolvimento infantil. Este método apresenta-se como um dos novos instrumentos para assessoramento, 
não apenas de professores, mas também aos pais. O método utiliza-se de um processo que envolve a criança 
através do lúdico e a família pela conscientização e entendimento das necessidades e formas de 
compreensão de mundo infantil, diminuindo a barreira entre pais e filhos e fortalecendo vínculos. A proposta 
do método adaptado para as crianças é de aprimorar a inteligência emocional e talentos individuais. A 
alteração de comportamentos negativos traz como consequência uma criança mais segura de seus 
sentimentos, que consegue compreender e lidar com suas emoções. Emoções equilibradas e atitudes sociais 
sadias auxiliam as crianças no desenvolvimento da aprendizagem. 

Coaching. Aprendizagem. Crianças. Educaçãoinfantil. 
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Teorias e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos 

Franciele Neves Termus, Natali Fagundes Correa. 
 

Pedagogia social, um olhar assistencialista 

Amanda  Chagas 

Este projeto foi realizado com o objetivo de entender de forma mais abrangente como acontece o trabalho do 
educador social em um contexto que não é exatamente a sala de aula escolar formal. Através de leituras, 
reflexões e também do relato de uma educadora atuante em um projeto social, foi possível entender sobre a 
abrangência e necessidade deste trabalho para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e 
compreender que muitas vezes esse espaço que é pedagógico e social consegue fazer a construção e/ou 
resgate de valores que estarão presentes no decorrer da vida de todos que participam dos projetos de 
pedagogia social. 

Pedagogia social. Vulnerabilidade. Valores. 
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Alessandra Souza, Mônica Demeda, Natália Sagaz. 
 

Um pacto familiar de silêncio 

Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

A discussão do tema “abuso sexual” está sendo cada vez mais presente. Tendo em vista esse assunto, 
percebe-se a necessidade de trabalhos mais frequentes nessa área. A análise desta pesquisa centrou-se nos 
sentidos da violência contra a criança até a sua fase da adolescência. Durante este estudo, observa-se que 
mulheres apresentam-se menos tolerantes do que os homens, sendo observados por todas as civilizações, 
formando uma barreira de silêncio. Tais fatos levados até as autoridades muitas vezes não apresentam 
encaminhamentos adequados. Apesar de o assunto ser bastante comentado, nota-se que, por muitas vezes, 
são “acobertados”. Na geração em que vivemos podemos considerar o abuso sexual um dos crimes mais 
democráticos, ou seja, acontece em todos os níveis sem escolha social. Além do abuso sexual, relatamos 
neste trabalho o abuso psicológico, o qual contempla a possibilidade de tal ser ameaçada, apresentando 
momentos de desiquilíbrio. Aqui vamos relatar fatos que envolvem crianças e seus familiares mais próximos, 
não compartilhando os nomes das vítimas. É possível concluir que o abuso sexual faz parte de um conjunto 
de estrutura familiar por vezes doente, que vem de um longo histórico, incluindo, é claro, o agressor. 

Abuso sexual. Abuso psicológico. Familiares. Crianças. 
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Carolina Busik, Eduarda Magnus Brognoli e Júlia Massens. 
 

Jogos digitais utilizados como recurso pedagógico para o ensino de Libras para crianças 

Simone de Oliveira 

O presente artigo tem o objetivo de avaliar o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para crianças 
por meio de jogos digitais. O experimento foi realizado em uma aula de Tecnologia da Informação e 
Comunicação I do Curso de Pedagogia da Faculdade Murialdo, na cidade de Caxias do Sul (RS), com um 
grupo de 14 crianças. As autoras do presente artigo proporcionaram aos alunos uma oficina da LIBRAS, em 
que os sinais foram referentes a animais e números. A avaliação do aproveitamento das crianças foi feita por 
meio do andamento do jogo, em que foi observado se tiveram facilidade ou dificuldade para associar os sinais 
no jogo. Os resultados mostram que quase 100% das crianças presentes no experimento não tem 
conhecimento da LIBRAS, apesar disso, todos conseguiram jogar. Os mais novos jogaram com auxílio, 
apresentando dificuldades em associar os sinais com os seus significados, e no decorrer que aumentava a 
faixa etária das crianças, os jogos apresentavam estar mais fáceis e os mesmos conseguiram fixar bem os 
sinais. Esta pesquisa mostra a importância do ensino da LIBRAS nas escolas de educação infantil e ensino 
fundamental, bem como nas demais série, pois a língua ainda é desconhecida pelas crianças. 

LIBRAS. Jogos digitais. Lúdico. 
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Eduarda Maria Venson, Viviana Guerra Machado e Magda dos Santos Fagundes Golçalves. 
 

Semeando valores, colhendo vida saudável 

Glaúcia Gomes 

Este artigo tem como objetivo apresentar a importância de se estabelecer convívio da criança com o meio 
ambiente. Isto é, despertar por meio da criação de uma horta, novos valores e enriquecer a alimentação das 
crianças. Outrossim, visa ampliar o “cuidar da nossa casa comum”, mudando pequenos afazeres diários, 
como o reaproveitar matérias, diminuir o consumo, reciclar e consumir alimentos mais saudáveis, valorizando 
o meio ambiente desde o período infantil. Dessa forma, as crianças irão plantar, regar e cuidar os chás, 
saladas e temperos plantados nas garrafas pets, para após de crescidos poder desfrutar dos mesmos. A 
intensão é chamar a atenção da criança para o zelo com o meio ambiente, pois através delas haverá a 
multiplicação à família e aos amigos. Esse meio vem sendo muito procurado nesses últimos tempos, pois 
além dos alimentos serem naturais, o custo é mais baixo. O trabalho foi desenvolvido por meio de 
experiências pessoais, juntamente com a literatura específica do assunto, aliado à visitação de dois locais 
propícios para a prática do tema. 

Valorização Ambiental. Mudança de hábitos. Alimentação Saudável. 
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Cristiane Maciel, Gabriela dos Santos Furlaneto e Marilene Verissimo Rodrigues dos Santos. 
 

Guia de reinserção social “Quem me apoia aí?” 

Janaína Oliveira 

Durante o tratamento da dependência química, as pessoas enfrentam uma série de dificuldades, entre elas, sentimentos de rejeição, 
insegurança e circunstâncias que afastam do convívio social. A reinserção social assume o caráter de reconstrução e seu objetivo é 
a capacitação da pessoa para exercer em plenitude seu direito à cidadania, e a participação da sociedade oferece-lhe uma 
oportunidade para reescrever a própria história. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo contribuir para o processo de reinserção 
social de pessoas em tratamento da dependência química, construindo um guia de bolso sobre serviços gratuitos e particulares que 
podem auxiliar nesse processo. Para isso, realizou-se uma pesquisa em uma Comunidade Terapêutica, buscando compreender quais 
eram as necessidades vividas por eles. Então, construiu-se uma versão do Guia de reinserção social “Quem ME APOIA AÍ?”, contendo 
informações sobre saúde, educação, direitos, assistência social e outros. Visitou-se também uma Unidade de Acolhimento, onde essa 
versão foi apresentada a quinze usuários residentes e que estavam vivenciando esse processo de reinserção social. Eles legitimaram 
a relevância do guia e contribuíram com novas sugestões. Com o patrocínio do Colégio, da Faculdade e da Gráfica Murialdo, serão 
impressos mil exemplares e distribuídos gratuitamente aos locais participantes desse projeto, e em outras instituições que trabalham 
com a temática. Portanto, considerando que este Guia foi construído com a participação do seu público-alvo, espera-se que ele possa 
contribuir com as demandas dos seus leitores, e, ao mesmo tempo, fortalecer o processo de educação para cidadania, através do 
acesso a informação. 

Reinserção Social. Guia. Pedagogia social. Caxias do Sul. 
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DANIELA CAPELETTI RIZZON, EDNILCE DA SILVA GONÇALVES, JUSSARA GONÇALVES 
FLORIANO. 

Vamos dançar 

Nadine Brandão do Nascimento 

Este projeto tem como objetivo ressaltar a importância do lúdico, da dança, do movimento em todas as etapas 
do desenvolvimento. Como embasamento, utilizamos entrevistas com profissionais com formação em Dança 
e em Educação Física, bibliografia específica para conhecer e destacar os benefícios que estas práticas 
podem nos proporcionar em diferentes contextos. Identificamos como essas práticas vêm sendo 
reconhecidas por muitos na esfera educacional como instrumento para o desenvolvimento em níveis físico, 
emocional, social e intelectual, inserindo, nesse sentido, o sentimento, a emoção e a imaginação do indivíduo. 

Lúdico. Dança. Movimento 
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Fabíola Fabiana de Oliveira e Estélen da Silva Luis. 
 

A inclusão de crianças portadoras da doença AME em escolas 

Simone Oliveira 

Com esse estudo pretende-se investigar as ferramentas tecnológicas que auxiliam no ensino e na vida 
cotidiana de crianças e adolescentes portadoras da doença AME (Atrofia muscular espinhal), doença que traz 
a degeneração de neurônios motores localizados no corno anterior da medula espinhal, isto é a falta de 
proteínas nos músculos, causando a sua fraqueza. É uma doença degenerativa de origem genética, 
classificada em quatro estágios: tipo I, tipo II, tipo III e tipo IV. Para esse projeto ser possível, conhecemos 
uma pessoa que apresenta essa patologia, de 12 anos de idade, estudante do sexto ano do ensino 
fundamental.  O indivíduo é portador da AME tipo II, e é um menino muito dócil e simpático. No primeiro 
encontro nos contou como se sentia na escola e no que nós podíamos ajudar para melhor a seu desempenho 
na aprendizagem. Buscamos diferentes ferramentas para apresentar e testar com ele. Realizamos um teste 
com um tablet e tivemos resultados satisfatórios. 

Atrofia muscular espinhal (AME). Tecnologia. Aprendizagem. 
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Daiane Lopes, Edson Coelho, Emanuela Borghetti. 
 

Capacita a Ação 

Roberta Lopes Augustin 

O presente trabalho concretizou a atividade proposta na APS 2016/1, intitulada “Então, o atendimento a 
pessoa com deficiência é deficiente?”. Dessa forma, este estudo caracteriza-se por uma abordagem de cunho 
qualitativo, utilizando os procedimentos de pesquisa balizados no estudo de caso, sendo o município de 
Caxias do Sul-RS o cenário de pesquisa. Assim, desenvolveu-se o cronograma proposto, que previa 
diferentes ações relativas à acessibilidade, tendo como objetivo coletar dados que fundamentaram reflexões 
sobre a interdependência entre os conceitos de deficiência, inclusão, acessibilidade e políticas públicas e 
suas consequências no cotidiano social. Como resultado dessas reflexões, desenvolveram-se duas 
atividades de sensibilização para a melhor compreensão sobre a inclusão social: um vídeo educativo 
disponibilizado em redes sociais e uma oficina de formação sobre como interagir com a diversidade social. 
Como reflexões finais, houve a reorganização do projeto inicial e elaboração do programa “Capacita a Ação”, 
que terá como continuação das atividades oficinas, divulgação dos vídeos orientativos. 

Inclusão. Acessibilidade. Políticas públicas. 
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Danúbia de Oliveira De lara, Irislaine Hoffmann Attolini  
Leandro Gonçalves de Freitas. 

Colcha de retalhos: memória e a arte de contar histórias 

Amanda Veiga Chagas 

Um dos papéis sociais atribuídos ao idoso é o de ser a memória coletiva de seu grupo social, transmitindo 
um legado cultural. Este trabalho foi realizado na Instituição Murialdo Santa Fé, com o grupo de idosas 
CONVIVER. Privilegiamos um espaço no qual essas memórias pudessem ganhar corpo e prazer por meio do 
conhecimento literário da poesia, contos, prosas e memórias alegres e significativas. Foi realizado um 
encontro de histórias com o professor Zéh Henrique, em que estavam presentes 12 idosas entre 55 e 86 anos 
de idade. Realizamos a atividade com o objetivo de resgatar as memórias e acontecimentos vividos por elas, 
registrá-las e elaborar uma colcha de retalhos com as memórias, para serem contadas para os netos e as 
crianças do bairro Santa Fé. Para as idosas, o resgate e a comunicação de suas experiências possibilitaram 
criar espaço de interlocução de suas memórias, resinificando o passado e o presente. 

Contação de histórias. Memória. Idoso. Conhecimento literário. 
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Jeanete Martini Granzotto Dias e Larissa Oliveira de Lara. 
 

Resgate de brinquedos que marcaram infâncias 

Nureive Goularte Bissaco  Jeanete 

O presente trabalho aborda a importância do brincar no desenvolvimento e aprendizagem da educação 
infantil. O objetivo é compreender como as escolas de educação infantil organizam os tempos e espaços do 
lúdico, tendo como eixo norteador de suas práticas o brincar. Para o seu desenvolvimento, realizamos uma 
pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão a partir de diversas leituras de livros, artigos e sites, bem 
como de grandes autores como Kramer (1982), Maluf (2003), Oliveira(1984) e Kishimoto (2009). Este estudo 
traz algumas considerações sobre o que são as brincadeiras, brinquedos e o brincar e quais suas origens, 
buscando a partir desse resgate ressignificar as brincadeiras antigas esquecidas e substituídas pelas novas 
tecnologias. 

Brincar. Brinquedo. Brincadeira. Educação Infantil. 
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Amanda dos Santos Simonetto, Luciana Maria Lenzi  e Tatiane de Souza Dutkevicz. 
 

A prática pedagógica no contexto oncológico: uma visão lúdica e humanizadora 

Sandra Teresinha Kuhn 

As crianças no setor de Oncologia Pediátrica, quando estão em fase de tratamento, acabam deixando de lado sua vida 
social e escolar para se dedicar aos processos a ele submetidos, criando um isolamento pessoal, sendo que as únicas 
pessoas que passam a fazer parte do seu ciclo de convívio são seus familiares juntamente com os profissionais da 
saúde. Isso nos faz pensar sobre a importância do pedagogo durante todo esse processo. Nesse sentido, é importante 
trazer para dentro das Ong’s e hospitais o ludopedagógico, como uma forma de aprendizagem num contexto não escolar, 
praticando a interação e desenvolvimento,  fazendo com que a criança se sinta inserida no meio social e buscando a 
brincadeira como uma ferramenta auxiliar no ensino-aprendizagem. A UNACON, do Hospital Geral de Caxias do Sul, 
unidade responsável pela permanência da criança e seus familiares no processo de tratamento, criou um ambiente 
familiar, com leitos temáticos que trazem uma tranquilidade enquanto as crianças permanecem internadas. Nesse 
contexto, percebe-se que a atuação de um pedagogo ativo no processo de cura é essencial, pois ele cria um elo entre 
as crianças que possuem o mesmo diagnóstico, e que, através do aprender brincando, podem criar uma assimilação do 
entendimento do processo em que foi submetida, com a aceitação da doença. 

Oncologia.Espaços não Formais. Aprendizagem. Ludopedagógico. 



124

Profissional 

Pedagogia 

Teorias e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos 

Amanda Boss, Bárbara Demetrio e Náthali Toniolli.. 
 

Humanizar o humano 

Roberta Lopse Augustin 

As pedagogias Hospitalar e Social têm se destacado como propostas alternativas de educação continuada 
em um ambiente não formal, voltado para crianças e jovens hospitalizados. Neste contexto, o intuito desta 
pesquisa é discutir quais e de que maneira as atividades pedagógicas são desenvolvidas com as crianças 
internadas no Hospital Geral de Caxias do Sul, proposta esta que se iniciou no primeiro semestre de 2016. A 
partir de observações foi articulada uma ação a ser desenvolvida no segundo semestre de 2016, que 
compreende a arrecadação de materiais escolares, afim de que as crianças atendidas em oficinas possam 
contar com os materiais necessários para realizar as atividades propostas naquele ambiente. 

Pedagogia hospitalar. Pedagogia social. Modalidade de ensino. 
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Daiane de Oliveira, Kesly Mainara Lanfredi Hahn, Wanessa Braz de Souza Borges. 
 

Aprendizagem com emoções 

Joacir Della Giustina 

Após ser constatado na APS 2016/1 que muitas crianças oriundas do Centro Educativo Murialdo (CEM) 
possuem dificuldades de aprendizagem, neste semestre, partindo do princípio que “as crianças não aprendem 
com quem elas não gostam”, decidimos investigar os professores atuantes lá, o nível de formação que 
possuem, se eles estão aptos para ajudar estas crianças em suas necessidades, como estes profissionais 
lidam afetivamente com seus educandos e como seria, para a instituição, o cenário ideal. Achamos válido 
que a instituição receba um feedback com as respostas dadas pelos educadores para os nossos 
questionamentos, e também com sugestões organizadas pelo grupo de formação para estes profissionais. 

Aprendizado. Nível de formação. Afetividade. Cenário ideal. 
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Andressa Cassiane Ribeiro da Silva e Carolina Calixto Soletti. 
 

Um olhar para o futuro: Método Montessoriano 

Nureive Gourlart Bissaco 

Este projeto tem como objetivo conhecer a pedagogia Montessoriana para que consigamos despertar nos 
educadores uma nova maneira de conceber suas práticas, oportunizando o conhecimento sob a ótica de uma 
educação inovadora. Possibilitar o conhecimento e a vivência da pedagogia Montessoriana junto ao corpo 
docente de uma escola privada de Educação Infantil contribuiu para que pudéssemos definir quais os desafios 
e possibilidades que existem na formação de educadores frente a aplicação da pedagogia Montessoriana. A 
metodologia utilizada seguiu as orientações desta pedagogia, contribuindo para vivenciá-la num espaço 
educativo, em que o ambiente estimulador, o conhecimento dos sujeitos envolvidos e a possibilidade de 
realizar estudos junto ao corpo docente contribuíram para nossa formação, bem como, dos partícipes deste 
projeto.  

Método Montessori. Desenvolvimento. Criança. 
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Franciele Gomes Paim Nunes e Sabrina de Sousa. 
 

Humanização na educação: uma revisão sistemática 

Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

A humanização na educação escolar tende a aperfeiçoar a interação do sujeito e sua evolução muito além 
do ato de aprender e ensinar. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática 
dos artigos, teses e dissertações nacionais utilizando teoria – pesquisa bibliográfica sobre a humanização da 
educação escolar nos últimos anos (setembro de 2011 a setembro de 2016). Para a busca dos materiais 
utilizou-se o descritor humanização AND educação AND escola, na Base de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Eletrônica - 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os resultados apontam que os estudos, em sua grande maioria, 
estão pautados em métodos qualitativos, relatando a importância da humanização na educação do sujeito. A 
análise dos principais resultados dos estudos indicou que as pesquisas brasileiras que utilizaram a 
humanização da educação possuem forte característica descritiva, apontando para a necessidade de mais 
estudos com foco na interação e na discussão de ações e reflexões que auxiliem na comunicação através de 
recursos, instrumentos e ferramentas do aprender e ensinar. 

Humanização. Educação. Escola. Sócio-Histórica. Ensino-Aprendizagem. 
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Daniela Giacomelli Kinast, Jaquelina D.M.Boniatti, Suyani Caon Pauletti. 
 

A relação gestão escolar e corpo docente: estudo de caso 

Amanda Veiga Chagas 

Este trabalho apresenta um estudo feito, por acadêmicas de pedagogia, junto à gestão e aos professores de 
uma escola estadual de ensino fundamental de Caxias do Sul, com o objetivo de verificar e avaliar questões 
de relacionamento entre membros do corpo docente e equipe diretiva. O que será apresentado aqui é a 
segunda etapa de um trabalho já iniciado em um semestre anterior. Considera-se que a análise do 
relacionamento entre diferentes setores na escola é fundamental, visto que é parte integrante para a obtenção 
de uma gestão participativa e democrática fundamentada na participação de todos os envolvidos no ambiente 
escolar. O trabalho todo foi desenvolvido na biblioteca da escola, em um dia em que os professores estavam 
reunidos para um encontro de formação continuada. Foram realizadas dinâmicas de grupo, propostas como 
uma introdução reflexiva e, em seguida, foram aplicados questionários aos professores e gestão. 

Gestão. Professores. Relacionamento. 
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Elisabete Rodrigues da Silva Schardosim, Fernanda Reis Lamb e Loreci Tartari do Amaral. 
 

A função do pedagogo no incentivo ao esporte 

Glaucia Helena Gomes 

Esta pesquisa visa analisar as diretrizes curriculares do curso de pedagogia para compreender o lugar que a 
prática do esporte ocupa na formação do pedagogo. O esporte tem se constituído como um campo de 
destaque em projetos e iniciativas científicas, e os estudos o revelam como um fenômeno sociocultural, uma 
vez que é uma atividade entre sujeitos e traz consigo significados importantes da sociedade. Por essa razão, 
compreender a prática pedagógica do professor é muito mais do que se apropriar de dados, conteúdos, 
resultados, métodos, estratégias e experiências esportivas que possam favorecer a aprendizagem de 
determinadas modalidades. O seu olhar necessita estar voltado para diferentes contextos de intervenção 
profissional futura. As vivências práticas ao longo da formação inicial necessitam ser diversificadas para 
auxiliar no desenvolvimento das competências pedagógicas para o ensino dos esportes. Da mesma forma, 
esse processo não pode ser reduzido ao simples acúmulo de conhecimentos, mas concentrar-se no trabalho 
de reflexão crítica, reconstrução permanente das concepções pessoais para auxiliar na construção de 
identidade profissional. 

Pedagogo. Esporte. Formação Sociocultural. Identidade Profissional. 
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Soeli Catani Rech e Rosmari Lopes Ferreira. 
 

Formação para mães sociais das Casas Lar Murialdo 

Pe. Joacir Della Giustina 

Este trabalho pretende aprofundar reflexões sobre a formação das mães sociais das Casas Lar Murialdo, 
apontando para que as mesmas estejam preparadas para acolher, cuidar e amar cada criança e adolescente 
a elas confiados, realizando um trabalho que desenvolva e fortaleça a autonomia. Para tanto, esta pesquisa 
possui o objetivo de fazer uma revisão dos artigos e leis específicas que tratam dessa profissão, que ainda 
não é muito conhecida da sociedade. A busca foi realizada por sites, devido à dificuldade de localizar materiais 
de estudo afins, com pouca bibliografia publicada. Os resultados mostraram que os estudos na sua grande 
maioria são feitos com observação, junto às casas lar, onde pode ou não ter interferência do pesquisador. A 
análise mostra que é necessário aprofundar as pesquisas brasileiras sobre o tema, apontando para o foco da 
capacitação dessas profissionais, visando a excelência do cuidado de crianças e adolescentes. 

Formação. Capacitação. Mãe Social. Casa Lar. 
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Júlia Carolina Haas, Franciele Silvano e Marina Haas. 
 

A importância do descarte correto de medicamentos vencidos 

Roberto Carlos Favero 

Um dos grandes problemas da atualidade é o aumento da geração de resíduos sólidos urbanos, decorrente, 
entre outros fatores, do processo de expansão e urbanização das cidades. O aumento da produção de 
resíduos constitui um importante problema ambiental. O uso racional de medicamentos e o seu fracionamento 
evitaria o acumulo desnecessário e consequentemente o descarte incorreto dos mesmos. Dentre os inúmeros 
tipos de resíduos gerados pela sociedade, salientam-se os decorrentes do descarte incorreto de 
medicamentos devido ao alto impacto ambiental das contaminações geradas por eles. Acredita-se que sejam 
necessários maiores incentivos à adoção de políticas voltadas à educação em saúde e educação ambiental, 
bem como um maior vigor na fiscalização pelos respectivos órgãos competentes. 

Medicamentos Vencidos. Geração de Resíduos. Impacto Ambiental. 
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Responsabilidade Social 

Pedagogia 

Responsabilidade Social 

Karine Leite, Carine Regina Schneider e Manuela Pereira. 
 

Brincando com a sustentabilidade 

Sandra Kuhn 

O Projeto “Brincando com a Sustentabilidade” visa ampliar as discussões sobre o brincar de forma sustentável 
como recurso potencializador para o ensinar e o aprender. O objetivo desse projeto consiste em trabalhar 
conceitualmente o brincar, elencando questões teóricas sobre desenvolvimento e aprendizagem e o resgate 
de ações sustentáveis para a construção de brinquedos pedagógicos. Pensar teoricamente sobre o brincar e 
sobre estratégias sustentáveis foi instrumento de reflexão e estreitamento da teoria com a prática, práxis de 
extrema relevância para a formação intelectual. Dessa forma, a criança foi estimulada a refletir sobre o brincar, 
buscando uma maior aproximação da educação, desenvolvimento infantil e conceitos de sustentabilidade e 
responsabilidade social. 

Brincar. Práticas Pedagógicas. Sustentabilidade. Responsabilidade Social. 
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Responsabilidade Social 

Pedagogia 

Responsabilidade Social 

Karen Santuari, Priscila Oliveira Ferreira, Raquel  Ramos Maragno.. 
 

Contação de histórias para idosos 

Cristiane Turella Orozco 

O Projeto “Contação de Histórias para Idosos – o ressignificar das memórias” tem por finalidade desenvolver 
um trabalho direcionado à narração de histórias para pessoas idosas que se encontram em casas, asilos e 
em hospitais, tendo por objetivo maior resgatar suas memórias e possibilitar o ressignificar de suas 
experiências através da escuta e da narrativa. Acredita-se que medos, anseios, traumas e vivências 
indesejadas e sofridas poderão ser resgatados através dos contos de fadas. Este resgate possibilitará um 
novo olhar, um novo foco e um novo significado para essas experiências registradas na memória por anos, e 
assim poderão inconscientemente ser libertas de sofrimentos e traumas, possibilitando uma qualidade melhor 
de vida aos idosos. 

Contação de Histórias. Idosos. Afetividade. Ressignificar. Memórias. 
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Responsabilidade Social 

Pedagogia 

Responsabilidade Social 

Denuza Vieira de Siqueira, Josiane Aparecida do Nascimento do Amarante. 
 

Projeto “Família que Lê” 

Janaína Oliveira da Silva 

A leitura está presente no cotidiano de muitas pessoas. Seja ao ler uma bula de remédio, uma receita culinária, o itinerário do ônibus 
ou um artigo científico. Ler é essencial para a compreensão do mundo ao nosso redor. E segundo estudiosos, há benefícios para o 
desenvolvimento do ser humano. Visando o melhor desenvolvimento da criança e o fortalecimento de vínculos familiares através do 
hábito de ler, o presente projeto foi criado para que a leitura seja estimulada em todos os lares. Sendo assim, desenvolvemos o 
presente projeto com o objetivo de incentivar a leitura familiar, implantando uma biblioteca num Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos em Caxias do Sul. Este serviço atende 37 famílias que têm pouco acesso à leitura. Após uma entrevista 
com a assistente social responsável pelo serviço, verificamos a necessidade de implantar uma biblioteca, não só para as crianças, 
mas para que a leitura se torne um hábito familiar. Usando um questionário como instrumento de pesquisa, tomamos conhecimento 
dos gêneros literários de preferência dessas famílias e por meio de uma campanha arrecadamos 534 livros. Após a arrecadação, 
entrevistamos a bibliotecária da Faculdade Murialdo que nos ensinou o processo de catalogação e organização da biblioteca. 
Recebemos doações e obtivemos o material necessário para a construção do espaço e também o profissional que doou seus serviços 
ao projeto para a construção do mobiliário. Concluímos que a família é de extrema importância para a formação do indivíduo. Assim 
sendo, a leitura quando estimulada dentro de casa, não por obrigação, mas por gosto, ajudará na formação de um indivíduo que 
compreende melhor o mundo ao seu redor, além de desenvolver o senso crítico mais cedo, que é algo realmente válido para a vida 
em sociedade. 

Leitura. Família. Biblioteca familiar 
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Responsabilidade Social 

Pedagogia 

Responsabilidade Social 

Irajá Aparecida dos Santos Vargas e Júlia Cavagnoli Bonatto. 
 

Amigas de peito e alma - banco de perucas 

Nureive Goularte Bissaco 

Este projeto surgiu da curiosidade em conhecer com mais propriedade o trabalho realizado pelas mulheres 
voluntárias da entidade Amigas de Peito e Alma - Banco De Perucas, a fim de sensibilizar as pessoas para 
se envolverem participando da doação de lenços ao Banco de Perucas do Hospital Geral. No decorrer de sua 
realização, fizemos uma pesquisa bibliográfica, a fim de conhecer conceitos básicos relacionados ao câncer 
de mama, como causas, tratamento e consequências. A partir de uma entrevista semiestruturada in loco 
buscou-se compreender como é realizado um trabalho voluntário, nos possibilitando conhecer os aspectos 
prioritários de uma entidade voluntária. Após ter realizado todas estas etapas, organizamos uma campanha 
de doações de lenços ao Banco de Perucas do Hospital Geral como uma das formas de sensibilizar a toda 
comunidade acadêmica sobre a importância de nosso compromisso de cuidado com o ser humano e suas 
relações com o meio que o cerca. 

Câncer de mama. Responsabilidade social. Voluntariado. 
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Responsabilidade Social 

Pedagogia 

Responsabilidade Social 

Janete de Andrade de Lima, Juliana Pereira de Lucena e Tailine Turella. 
 

Oficina criativa com crianças enfermas 

Roberta Tomé 

O projeto Oficina Criativa com Crianças Enfermas, cujo eixo temático é Responsabilidade Social, visa 
oportunizar às crianças internadas em estado de vulnerabilidade física e emocional no Hospital Geral e 
àquelas assistidas na AAPECAN – ambas instituições de Caxias do Sul-RS – momentos de lazer, 
continuidade do aprendizado e socialização. Dessa forma, espera-se que ocorra o resgate de sua autoestima 
e que os infantes consigam permanecer alegres e otimistas diante da vida que se apresenta, amenizando os 
impactos dos tratamentos e das internações, através de atividades lúdicas. 

Crianças enfermas. Instituições de Tratamento. Ludicidade. Literatura. Brinquedoteca. 
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141

Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Érica Bassani Boeira e Fernanda Borges de Oliveira. 
 

Coaching no RH, uma ferramenta assertiva? 

Cristiano Liel e Viviane Girondi Copelli 

O artigo tem como objetivo esclarecer os principais conceitos que permeiam o coaching, como: histórico, 
principais tipos, benefícios para a organização que investe em coaching e para o indivíduo que passa pelo 
processo, mitos, sua aplicação no setor de recursos humanos, entre outros. Propõe-se avaliar através de 
questionários, se todos os conceitos referentes à assertividade e à grandiosidade de benefícios que a 
aplicação do coaching traz. Para exemplificar os conceitos do coaching, foi utilizada pesquisa bibliográfica, 
documental e qualitativa, que demonstra a importância desta prática dentro das organizações. Para 
realização de levantamento de dados, foi utilizada pesquisa quali-quantitativa através de questionários via 
Google docs e avalição dos resultados por meio de gráficos. Após a pesquisa, pôde-se perceber que todas 
as partes entrevistadas se sentem satisfeitas com a utilização dessa ferramenta, ou seja, de maneira prática 
foi possível perceber que o coaching é uma ferramenta assertiva e viável dentro das organizações, e que se 
aplicada na maneira correta, pode trazer muitos benefícios para as empresas que a utilizam, para os 
profissionais que ministram e para os indivíduos que se desenvolvem. 

Coaching. Conceitos. Recursos humanos. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Alana Beck, Graziela Isoton e Jucéli Lemos. 
 

Jovens no mercado de trabalho: realidade e perspectivas 

Janay Caon Pieruccini 

 

 

O presente artigo busca compreender as constantes mudanças no cenário do mercado de trabalho, 
e a inserção dos jovens. O artigo, ainda apresenta algumas das principais diferenças, entre as ge-
rações, que atualmente dividem o espaço dentro das organizações e as difi culdades, que os jovens 
enfrentam e sua postura em busca dessa colocação no mercado de trabalho. O artigo se baseia em 
uma pesquisa bibliográfi ca e levantamento de dados por meio de uma pesquisa qualitativa, aplicada 
para ambas as partes, tanto para os jovens do fi nal da geração Y e jovens da geração Z, quanto a 
gestores e profi ssionais de RH.

Jovens. Gerações. Oportunidade. Mercado de trabalho.
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Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Andreia Ribeiro de Freitas, Rejane Maria Durante e Vanessa Maurina de Oliveira. 
 

O uso da tecnologia no ambiente laboral: um fator de risco para a saúde 

Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

O presente trabalho tem como objetivo investigar e compreender a percepção do uso da tecnologia no 
ambiente laboral, bem como sua influência na qualidade de vida no trabalho. Para isso, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa de caráter exploratório, cujos participantes foram três universitários que fazem uso da 
tecnologia diariamente em seu trabalho. Para tanto, foi criado um roteiro de entrevista semiestruturada para 
abordar as questões pertinentes para a pesquisa. Posteriormente, os dados foram analisados através de 
análise de conteúdo proposta por Bardin. Tendo em conta as entrevistas realizadas pôde-se constatar que a 
ferramenta tecnológica mais utilizada pelos universitários é o computador e que a tecnologia mostra-se 
fundamental para o funcionamento das organizações. Porém, seu uso pode acarretar problemas, como o 
estresse, problemas à saúde mental, sobrecarga pelo uso desses dispositivos tecnológicos e o chamado 
tecnoestresse. A realidade atual do contexto de trabalho mostra-se permeada por pressões e mudanças 
constantes, requerendo ações que possibilitem promover a qualidade de vida no ambiente organizacional. 

Tecnologia da Informação. Tecnoestresse. Qualidade de Vida. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Graziele Suliane Dias Pruzzo - Priscila Fernandes Dinnebier - Tatiana Elisa Kummer. 
 

Pesquisa de clima de segurança em uma empresa do ramo de fabricação de borracha 

Viviane Girondi Copelli 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar o clima de segurança de uma empresa do ramo de fabricação de borrachas, 
com 140 funcionários, localizada em Caxias do Sul. Como instrumento de medição utilizou-se o Questionário Nórdico 
sobre Clima de Segurança Ocupacional (NOSACQ–50), proposto por Kines et al. (2011). A estrutura fatorial do 
questionário original foi mantida, de modo que foram captadas as percepções dos funcionários nas sete dimensões do 
clima de segurança propostas pelos autores. A pesquisa aconteceu em outubro de 2016 e contou com 110 respondentes 
de diversas áreas da empresa. Análises de confiabilidade foram realizadas no software IBM SPSS e permitiram o 
diagnóstico do clima de segurança. O fator mais bem avaliado pelos funcionários foi o F4 – Confiança dos empregados 
na eficácia dos sistemas de segurança (média = 4,17 e DP = 0,60), e o fator com avaliação mais desfavorável foi o F7 
– Justiça da gerência em relação à segurança (média = 3,44 e DP = 0,76). O trabalho culminou na proposição de 
intervenções de melhoria, dentre elas a criação de um plano de treinamento de segurança contínuo para os funcionários 
da fábrica; o desenvolvimento das lideranças em relação à segurança ;e a realização de inspeções de segurança 
realizadas por profissionais de todos os setores da empresa. 

Pesquisa. Clima de Segurança. Segurança do Trabalho. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Andriele Gonzato da Silva, Carla de Campos Pezzi, Franciele Vieira. 
 

A avaliação do desempenho como ferramenta da gestão 

Viviane Girondi Copelli 

O presente artigo visa apresentar a proposta de um programa de avaliação de desempenho, adequado à realidade de uma 
empresa do ramo de construção civil na cidade de Caxias do Sul. O modelo de avaliação foi concebido para auxiliar o avaliador 
e o avaliado a identificar, discutir e resolver eventuais problemas de desempenho. Para o desenvolvimento da pesquisa foi 
realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema e, posteriormente, foi desenvolvida e aplicada uma ferramenta de avaliação de 
desempenho no setor de pintura da empresa. O instrumento foi desenvolvido em conjunto com o gestor da área, para que 
possa atender às necessidades setoriais e organizacionais. Com o intuito de qualificar a ação gerencial no que tange à gestão 
do desempenho de sua equipe, o gestor da área recebeu treinamento, que o deixou habilitado para fazer observação de 
problemas de desempenho, realizar entrevistas de feedback, bem como planejar ações para melhorar a performance da sua 
equipe. Através deste trabalho, evidenciou-se que, ao utilizar a avaliação de desempenho, a organização obtém um maior 
compromisso dos gestores com a avaliação de seus subordinados, melhorando, assim, o processo de identificação e a 
resolução de problemas de desempenho na organização. A empresa que participou do estudo afirmou que pretende continuar 
aplicando a avaliação semestralmente, uma vez que os colaboradores demonstraram boa aceitação do programa e o gestor 
apontou melhora no comprometimento dos colaboradores. 

Avaliação de desempenho. Feedback. Desempenho. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Liliane Aparecida dos Santos - Eliane Fátima dos Santos Oliveira. 
 

Remuneração como fator motivador 

Fernando Luiz Guerra 

O presente artigo inicialmente discorre sobre a teoria da motivação e a diferenciação entre salário e remuneração. O 
objetivo é demonstrar se a remuneração total (salário + benefícios) é um fator motivacional para o colaborador, 
contribuindo para que o mesmo permaneça na empresa ou busque uma nova colocação no mercado de trabalho, em 
razão da remuneração oferecida. Propôs-se, para verificar esse apontamento, a realização de uma entrevista 
estruturada dentro da Instituição de Ensino Superior Faculdade Murialdo, que concentra pessoas de diversas idades, 
sexos, cargos e ocupações. Conforme tabulação de dados, obtiveram-se os resultados que foram interpretados, 
diferenciando gênero masculino e feminino, idade, tempo de trabalho, tempo em que o profissional atua na empresa e 
se exerce função de líder ou não. Notou-se através da pesquisa que a remuneração não é o principal fator de motivação 
para os profissionais. Percebeu-se a existência de outros fatores que influenciam na motivação, como ambiente de 
trabalho e oportunidade de crescimento profissional. Considera-se que as pessoas quando motivadas têm maior 
satisfação no seu trabalho, pois conseguem alcançar seus objetivos pessoais. Esse fator é também favorável para a 
organização, pois o profissional desempenhará suas atividades da melhor maneira possível, assim contribuindo para 
alcançar os resultados organizacionais desejados. 

Motivação. Salário. Remuneração. 



147

Profissional 

Recursos Humanos 

Gestão de Pessoas 

Danúbia Rodrigues, Diana Icler Lira, Jéssica de Moraes. 
 

Treinamento e desenvolvimento: suas diferenças 

Fernando Luiz Guerra 

O presente trabalho busca subsidiar as empresas de pequeno e médio porte na tomada de decisão quanto 
ao investimento em treinamento e desenvolvimento na sua “força de trabalho”, identificando as diferenças 
entre treinamento e desenvolvimento, seus critérios e a melhor forma de uso dos mesmos, de maneira a 
possibilitar que estas organizações tenham melhores condições de atrair, manter e engajar seus talentos. O 
estudo procura mostrar o T&D como um apoio ao desenvolvimento profissional dos funcionários nas 
organizações, destacando alguns de seus principais conceitos. Essa ferramenta é uma estratégia importante 
para as organizações obterem vantagens no mercado, através da valorização dos seus funcionários e dos 
resultados alcançados por eles, possibilitando que seja impulsionado o desenvolvimento dos profissionais. 

Treinamento. Desenvolvimento. Diferença entre treinamento e desenvolvimento. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Liderança 

Alexia Carvalho e Maria Angélica Lisboa da Silva. 
 

Como a geração Z enxerga seus líderes? 

Greice Daniela Back 

A geração Z ainda está entrando no mercado de trabalho devido a sua pouca idade, em torno dos dezoito 
anos. A partir da presente pesquisa foi possível chegar a algumas conclusões diferentes do que os autores 
estudados afirmaram, em relação a aspectos como hierarquia e salários. Diante disso o estudo pretende 
entender como a geração Z enxerga seus líderes. Para fazer essa análise foi utilizado um instrumento de 
coleta de dados de método misto, realizando um estudo exploratório descritivo e explicativo. Foram 
entrevistadas dezesseis pessoas, de maneira aleatória e de ambos os sexos. Após a aplicação do 
questionário foi possível constatar que essa geração acredita que hierarquia seja importante, e que, em 
relação a salários foi possível comprovar que a maior parte dos jovens não trabalharia mais tempo para obter 
mais dinheiro. 

Geração Z. Liderança. Responsabilidade Social. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Liderança 

Júlio César Saraiva Velho - Carina Subtil Ramos. 
 

Diferenças entre líder e gestor numa organização industrial de Caxias do Sul - RS 

Ulisses Bisinella 

Este trabalho tem o objetivo de identificar líderes e gestores numa indústria metalúrgica de Caxias do Sul. 
Com a realização de pesquisa bibliográfica e a aplicação de um questionário, pôde-se analisar e entender 
bem esta diferença que há na empresa. O objetivo foi concluído de forma que se chegou ao resultado 
esperado. Foi analisado com este trabalho que liderar está muito além do que impor regras, mas, sim, ajudar 
e acompanhar seus funcionários para um bom desenvolvimento da empresa, e assim formar uma equipe com 
qualidade e eficiência. 

Líder. Equipe. Gestor. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Liderança 

Isadora Alves Silva, Lucas dos Santos Soares. 
 

Feedback: um instrumento de desenvolvimento profissional 

Janay Caon Pieruccini 

O feedback é considerado uma maneira simples de manter seus funcionários alinhados às expectativas e ao 
planejamento estratégico da organização, pois os possibilita visualizar, entender e compreender suas 
qualidades, pontos de melhoria e o impacto de suas ações nos resultados da empresa, além de colaborar 
nos processos motivacionais. O objetivo deste artigo é abordar e apresentar possíveis fatores que dificultam 
a utilização do feedback por lideranças empresariais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com um grupo 
de 10 líderes e 18 colaboradores atuantes em diferentes setores. Os dados foram levantados através de 
pesquisa de campo com aplicação de um questionário qualitativo e quantitativo, e pesquisa bibliográfica para 
compreensão e entendimento sobre o tema e demais assuntos relacionados. 

Feedback. Liderança. Gestão. Avaliação de desempenho. 
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Profissional 

Recursos Humanos 

Liderança 

Amanda Ramos e Fabiana Vens de Oliveira. 
 

Liderança na nova geração 

Janay Caon Pieruccini 

Através de uma liderança eficiente, são obtidos resultados prósperos e positivos, sendo o líder um agente 
motivador, que inspira sua equipe a realizar as atividades com afinco e dedicação. Seu papel é fundamental 
para o bom funcionamento da relação entre as pessoas no ambiente de trabalho. Este artigo vai apresentar 
conceitos de liderança, tipos de líderes e as gerações, traçando um paralelo entre o relacionamento 
interpessoal, os tipos de líderes e as gerações por estes conduzidas. Com o objetivo de contrapor os dados 
práticos e os dados teóricos e compreender melhor o desafio de conviver em um ambiente empresarial que 
reúne diferentes gerações, foi realizada a presente pesquisa. 

Liderança. Gerações. Geração Y. 
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Responsabilidade Social 

Recursos Humanos 

Responsabilidade Social 

Jaina Gonçalves Barbosa, Raíssa Souza e Silva e Simone Maziero. 
 

O Palhaço e o ambiente hospitalar 

Paulo Henrique Braz 

O presente trabalho consiste em auxiliar os Médicos do Sorriso a promover mais visitas ao Hospital Geral de 
Caxias do Sul. O grupo é formado por palhaços profissionais que frequentam o hospital poucas vezes por 
semana e pretendem aumentar a quantidade de visitas, as quais são realizadas por meio de doações. Com 
esta pesquisa, pretende-se buscar conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pelos palhaços em ambiente 
hospitalar e também aprofundar-se no projeto dos Médicos do Sorriso, a fim de auxiliá-los na caminhada em 
busca do seu objetivo. Este projeto proporcionou que fosse conquistado mais um local de divulgação do 
trabalho realizado pelos palhaços no Hospital Geral de Caxias do Sul, possibilitando um número maior de 
arrecadações em prol do propósito da organização. 

Ambiente hospitalar. Visitas. Palhaços. Médicos do Sorriso. 
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Responsabilidade Social 

Recursos Humanos 

Responsabilidade Social 

Andriéli Oliveira Daros, Dayane de Souza Moraes, Tamyres Voigt. 
 

Responsabilidade social: a inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiências no mercado de trabalho 

Greice Daniela Back 

Este trabalho procura estudar quais as melhores formas de inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência no 
contexto teórico da gestão de empresas. Consideramos, ainda, um contexto de quebra de paradigmas para a sociedade 
brasileira, tendo em vista as diversas formas de preconceito ainda existentes. O presente estudo procurou avaliar 
práticas de conscientizar os empregadores e promover inserção social. Com a disparidade entre as classes sociais na 
sociedade atual, o setor empresarial deparou-se com a necessidade de investir em responsabilidade social para 
minimizar este contraste. Os dados foram coletados durante os meses de setembro a novembro de 2016, através de 
pesquisas em sites, ligações, entrevistas feitas com a coordenadora que atua na APADEV, cartilha com manual, sendo 
a análise de conteúdo o procedimento analítico adotado. Dessa forma, podemos ver que deficientes não acarretam em 
incapacidade para desempenho profissional, sendo um direito digno o emprego, educação, lazer etc.  A insuficiência 
dos governos na resolução de vários problemas em nossa sociedade e a grave situação social do nosso país são alguns 
fatores que contribuíram para o desemprego em massa da população, deixando cada vez mais os portadores de 
deficiência com baixo índice de qualificação e inclusão empresarial. 

Responsabilidade Social. Inclusão. Deficientes no mercado de trabalho. 
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Responsabilidade Social 

Recursos Humanos 

Responsabilidade Social 

Jaqueline Maria Paulino; Luana Radomski e Vitória Freitas de Freitas. 
 

Responsabilidade social das organizações no apoio social e ao emprego 

Magda De Toni 

O trabalho apresenta-se sob a modalidade de pesquisa exploratória, complementada por um estudo de caso, 
e compõe-se de uma revisão bibliográfica, mediante uma análise crítica de alguns conceitos referentes à 
Responsabilidade Social. A responsabilidade social das empresas é um tema atual e, nos últimos anos, vem 
sendo consolidada à crença que as empresas devem assumir um papel mais amplo perante a sociedade que 
não somente o de maximização de lucro e criação de riqueza. É um dos novos fenômenos de mercado 
precipitados pela globalização da economia. Ao longo dos ciclos históricos, tivemos a empresa orientada 
sucessivamente para o produto, para o mercado e para o cliente. Agora, assistimos a empresa orientada para 
o social. Ética e responsabilidade social normalmente andam juntas. Hoje o ser humano está destinado a 
introjetar novos valores, uma nova moral e uma nova ética, baseados em conceitos de mercado, 
competitividade, ganhos e lucros, entre outros. O presente trabalho procurou compreender a preocupação 
das empresas com as mudanças que estão se processando na sociedade, principalmente no que se refere 
ao emprego. Convida à reflexões sobre medidas relacionadas ao apoio social e ao emprego. 

Ética. Responsabilidade social. Emprego. Rotatividade. Desemprego. 
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Profissional 

Sistemas para Internet 

Análise e Projeto de Sistema WEB 

João Pedro Grasselli. 
 

Implantação de gerência de configuração na W3! Informática 

Eduardo Henrique Frey 

A Gerência de Configuração tem se tornado uma atividade de expressivo impacto no processo de 
desenvolvimento, sendo fundamental para garantir a coesão dos diversos componentes e diversas versões 
bem como de todas as solicitações de mudança ao longo do ciclo de vida de um software. Por se tratar de 
uma tarefa complexa, em muitos casos, demanda o apoio de ferramentas que possam auxiliar na execução 
ou até mesmo automatizar determinadas tarefas. Torna-se então imprescindível realizar a análise a seleção 
correta destas ferramentas, de maneira que elas sejam aderentes ao processo da organização e 
institucionalizadas por todos os colaboradores. É nesse contexto que este trabalho tem como objetivo realizar 
a avaliação de softwares que apoiem a atividade de Gerência de Configuração e apontar aqueles que, sob 
determinados critérios, sejam mais aderentes aos processos da W3! Informática. Na sequência é sugerido 
um plano para implantação dessas práticas observando a metodologia do MPS.BR. 

Gerência de Configuração. MPS-BR. Qualidade de Software. 



160

Profissional 

Sistemas para Internet 

Análise e Projeto de Sistema WEB 

Leonardo Bolzan de Morais, Daniel Martinho Bisleri, Jonny William Deitos. 
 

NENO: proposta de aplicativo para autistas - fase II 

Samuel Ferrigo 

Como continuidade do trabalho NENO: PROPOSTA DE APLICATIVO PARA AUTISTAS, realizado no 
semestre anterios, este trabalho realiza um estudo de processos a fim de definir os melhores caminhos para 
o desenvolvimento de um aplicativo que tem por objetivo estimular e auxiliar no tratamento de crianças 
autistas com problemas de coordenação motora fina. Esse estudo gerou uma análise de sistemas composta 
por levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, protótipos de tela, diagrama de casos de uso e 
diagrama de classes. Como resultado, foram definidos os requisitos, protótipos de tela, identificando as 
funcionalidades de cada requisito, elaboração do diagrama de casos de uso, diagrama de classes e objetivo 
que o aplicativo deve atingir. Além disso, foi sugerido um estudo para avaliar as necessidades dos usuários 
e aprimorar o aplicativo se necessário. 

Autismo. Coordenação motora fina. Aplicativo. 
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Profissional 

Sistemas para Internet 

Análise e Projeto de Sistema WEB 

Iago Palhano Borges e Leonardo Silva. 
 

8 The Eight Ways 

Janaina Auler 

O projeto consiste em ampliar o projeto apresentado no semestre anterior com novas funcionalidades, além 
de um maior estudo da engine. Neste trabalho, adicionamos novas funcionalidades, muitas ligadas ao menu 
principal e outras centradas em mecânicas do jogo, como as de combates, diálogo e morte. Ainda neste 
documento são apresentadas as Concept Arts dos futuros personagens, como Camila, Iago, Leo etc. 
Concluímos o trabalho proposto com as novas animações da personagem principal, além deixar o mapa mais 
completo com novos elementos modelados, tais como barris e postes de luz mais rústicos. O aumento da 
dificuldade de implantação de tais funcionalidades e a melhora no desempenho gráfico para um jogo mais 
fluido e liso exigiu o estudo mais aprofundado da Unreal. Neste sentido, são apresentados os novos 
algoritmos desenvolvidos em “blueprints”. 

Programação. Jogo. Games. Unreal 3D. Sistemas para Internet. 
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Profissional 

Sistemas para Internet 

Análise e Projeto de Sistema WEB 

JONATHAN FREITAS, SANDRO NORA. 
 

Projeto LIB 

Peter Rizzon 

O projeto prevê a análise de um aplicativo Mobile destinado ao uso específico de alunos de qualquer 
instituição. Nesta análise contém toda a estrutura do aplicativo, de como deve ser desenvolvido. O aplicativo 
permitirá o acesso dos alunos ao sistema da biblioteca, com o  intuito de facilitar a consulta, reserva, retirada 
e controle de livros. Além de um facilitador, a característica principal do aplicativo está no fato de prevenir o 
atraso no momento da devolução do livro, o que resultaria em multa. 

Aplicativo. Biblioteca. Instituições de Ensino Superior. 
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Profissional 

Sistemas para Internet 

Desenvolvimento de Sistema WEB 

Mayron Dalla Santa de Carvalho e Jones Heckler. 
 

Sistema de controle de ativos de T.I. 

Rafael Denicol 

Este trabalho é resposta a uma necessidade observada na empresa SEI Inteligência e Tecnologia. Propõe-
se um sistema que assume a característica principal de gerenciar as informações acerca dos ativos de T.I. 
dos clientes da empresa de forma prática através de um sistema web. Serão apresentados os protótipos de 
tela, o diagrama de entidade e relacionamento, os requisitos e casos de uso, bem como uma versão MVP 
(Minimum Viable Product) do produto. 

Aplicativo. Sistema. Software. 
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Sistemas para Internet 

Desenvolvimento de Sistema WEB 

Mateus da Silva Rodrigues, Paulo Ricardo Lopes Rodrigues e Rodrigo Pauletti.. 
 

A Maldição da Programação Parte 2 

Janaina Auler 

O projeto consiste em desenvolver um jogo no qual os usuários serão inseridos no ambiente da Faculdade 
Murialdo. Com o tema “A Maldição da Programação”, o jogador deverá passar por vários obstáculos até 
chegar ao seu objetivo. Foram analisadas as dificuldades (medo) encontradas pelos alunos na área de 
programação, e consequentemente uma maneira de tornar engraçada a relação entre alunos e a 
programação. À medida que o jogo foi sendo desenvolvido, criamos situações em que os oponentes são 
representados por ícones de programas compiladores (utilizados para programação). Criamos então nesta 
APS a conclusão da FASE 1 e a FASE 2 do jogo. A intenção é dar continuidade a esse projeto, construindo 
ao longo dos próximos semestres sua sequência e aperfeiçoamento. O principal foco deste semestre foi 
implementar o QUIZ no jogo, com o intuito de dirigi-lo à área de educação. 

Programação. Jogo. Games. Faculdade Murialdo. QUIS. 
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Sistemas para Internet 

Desenvolvimento de Sistema WEB 

Ana Paula Geremia Venzon e Irlane Evangelista Jesus. 
 

Clean Maker 

Daniel Cotrim 

Este trabalho apresenta um projeto para desenvolvimento de um site de serviços Clean Maker, que terá como 
objetivo encontrar e mediar o contato do cliente com um profissional que irá oferecer o serviço de limpeza. O 
usuário cliente poderá avaliar a qualidade do serviço desenvolvido pelo profissional e também ter a segurança 
de que o mesmo será efetuado conforme solicitado. 

Site. Serviço de limpeza. Aplicativo. 
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Profissional 

Sistemas para Internet 

Desenvolvimento de Sistema WEB 

Laerte dos Reis - Ricardo Busnello - Vitor Traut. 
 

Sistema para controle de eventos na Faculdade Murialdo 

Daniel Cotrim 

O presente trabalho traz o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de eventos para a Faculdade 
Murialdo, que consiste em uma ferramenta web para automatizar os processos que envolvem a organização 
desses eventos. Dentro do documento é descrito como foi desenvolvido esse projeto na execução de uma 
análise de sistemas, no desenvolvimento de uma aplicação web para criação de novos eventos ou para editar 
eventos já existentes, e uma aplicação móvel que possibilita que interessados possam acompanhar os 
eventos propostos pela Faculdade, como também fazer inscrições e marcar presença. O trabalho apresenta 
uma introdução do funcionamento e segue com descrições da total funcionalidade do sistema desenvolvido. 

Eventos. Aplicação web. Aplicação móvel. Faculdade Murialdo. 
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