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APRESENTAÇÃO

Nesta quarta edição do Fórum de Iniciação Científica da Faculdade Murialdo, alcançou-se o 
número de 91 trabalhos - cujos resumos você acompanha a seguir - apresentados durante o 
evento, que foi realizado de 24 a 27 de novembro de 2015. Mais do que o número de expressivo 
de estudos apresentados, a maioria resultantes da Atividade Prática Supervisionada Institucional 
(APS), a Faculdade Murialdo comemora o amadurecimento científico dos acadêmicos.

A APS é um dos meios que a FAMUR, com o protagonismo dos seus estudantes, atinge o tripé 
do Ensino Superior: o ensino, a pesquisa e a extensão fazem parte da vivência acadêmica  da  
Instituição.

A Faculdade Murialdo aposta no ensino investigativo como metodologia, que conduz o aluno 
em sua práxis acadêmica por meio de ações balizadas no pensamento crítico-reflexivo. Tudo isso, 
com base em focos de pesquisa em temáticas conectadas com o nosso tempo, em cada curso de 
graduação, sem, jamais, deixar de lado a responsabilidade social e socioambiental.

Temos a certeza que a soma de esforços que envolvem nosso acadêmico em atividades como 
a APS, o Fórum de Iniciação Científica e outras ações afins vão contribuir para a inserção de um 
egresso diferenciado na sociedade.  

 

Juliana Rossa

Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Conduzir as emoções e não só as razões

AUTORES: Camila Turella, Diego João Ribeiro

PROFESSOR ORIENTADOR: Pe. Geraldo Boniatti

RESUMO: O objetivo principal do projeto é criar um ambiente de incentivo ao esporte para os 
moradores da Casa Clara, que é um local que ajuda na reabilitação de dependentes químicos. No 
tratamento da dependência química, o exercício serve para muitos propósitos, mas existem alguns 
benefícios principais tais como: o alívio e redução do estresse; a liberação de endorfinas; melho-
ra no humor e aspecto social; que se pode derivar do exercício aeróbio e não aeróbio durante a 
recuperação e tratamento do abuso de substâncias. Percebendo a importância da atividade física 
para a reabilitação dos pacientes, nosso projeto se focou no melhoramento do ambiente onde são 
realizadas as atividades físicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Responsabilidade social. Atividade física. Dependentes quími-
cos.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Moradores de rua

AUTORES: Jorge Reis Junior, Osni de Oliveira Camargo, Alisson Rosa da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Silvana Risson Ranna

RESUMO: Há um crescimento notório em relação à população em situação de rua, e suas condi-
ções de vida são precárias. Existem vários fatores que levam uma pessoa a se tornar um morador 
de rua, como, por exemplo, a falta do afeto familiar, problemas com vícios, problemas financeiros, 
entre outros. Com essas situações, muitos acabam se perdendo e tornando-se mais um “morador 
de rua”. Não havendo saída, os mesmos se sentem desprezados pela sociedade. A necessidade de 
sobrevivência os leva a práticas de furtos e assaltos.  Por viverem em uma ilusória liberdade de vida, 
morar na rua torna-se a única saída para sua situação. 

PALAVRAS-CHAVE: População em situação de rua. Vícios. Condições de vida.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Casa de Passagem Carlos Miguel: calçando e profissionalizando pessoas necessita-
das

AUTORES: Geisiane Macedo da Silva, Taiana Ester Kist, Priscila Mazzotti

PROFESSOR ORIENTADOR: Diogo Zapparoli Manenti

RESUMO: Este projeto tem como objetivo implantar uma oficina de produção de chinelos dentro da 
Casa de Apoio Carlos Miguel, com sugestão de estampas com frases motivadoras. Esta necessida-
de foi citada pela organização da casa, que destacaram que chinelos são muito necessários, devido 
a que várias pessoas que por ali passam serem andarilhos e moradores de rua. Porém, o projeto 
desenvolvido não quer apenas doar chinelos, e sim fazer com que eles possam produzir esses calça-
dos com uma máquina que seja da casa, para gerar lucros que serão investidos na melhoria de sua 
qualidade de vida enquanto ali estiverem, e que isso possa motivar essas pessoas, para que suas 
vidas comecem a mudar a partir desta ação.

PALAVRAS-CHAVE: Casa de Apoio Carlos Miguel. Máquina de produzir chinelos. Responsabilidade 
social.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: A tendência de utilização de embalagens retornáveis em industriais – case Randon 
Implementos S/A

AUTORES: Leandro Ramos

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Henrique da Cruz Braz

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a utilização de embalagens retornáveis como um campo 
de atuação da logística reversa com objetivos de sustentabilidade empresarial. Reflete uma pesquisa 
exploratória, sendo os dados primários obtidos através dos dados coletados na empresa Randon Im-
plementos S/A. A questão focal pode ser representada pela pergunta: qual a tendência na utilização 
de embalagens retornáveis por indústrias brasileiras?

PALAVRAS-CHAVE: Embalagens. Logística reversa. Responsabilidade socioambiental.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: A responsabilidade social e o estudo do projeto Caixinha Solidária

AUTORES: Miriam Roth Maciel, Gabriela Grisa Da Silva, Vinicius Segalla Duarte

PROFESSOR ORIENTADOR: Diogo Zapparoli Manenti

RESUMO: Este artigo demonstra que não precisamos criar algo muito grande para conseguirmos 
mudar um pouco da realidade do nosso planeta ou pelo menos a realidade a nossa volta, e nem 
esperar que os governantes e grandes empresas o façam. Porque se cada pessoa colaborar fazen-
do a sua parte, essa realidade pode ser mudada. Através desse trabalho, apresentamos o projeto 
“Caixinha Solidária”, um exemplo, tratando-se de responsabilidade socioambiental. Esse projeto foi 
criado com intuito de depositar dentro da caixa o que não está sendo utilizado pelo depositante, mas 
que pode ainda ser utilizado por outras pessoas, como por exemplo, alimentos cultivados no próprio 
terreno ou alimentos que não vão mais ser utilizados por quem adquiriu, além de livros, roupas ou 
calçados, enfim, coisas que talvez virassem resíduos, mas ainda podem ser utilizados por outras 
pessoas. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade socioambiental. Caixinha solidária. Doação. Solidariedade.



18

Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Ong Gênesis Consultoria Social

AUTORES: Marcelo Luís Sgorla

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: Existe hoje uma grande quantidade de pessoas e entidades que necessitam de auxílio e, 
em contrapartida, uma boa quantidade de pessoas e entidades que querem e podem auxiliar, porém, 
não sabem como. O objetivo deste trabalho é idealizar uma ONG, denominada Gênesis Consultoria 
Social, que possa auxiliar pessoas, entidades privadas e governamentais e até mesmo outras ONGs 
a planejar, pôr em prática e administrar seus próprios recursos e projetos sociais. Ao prestar esse tipo 
de consultoria social, indiretamente, se está auxiliando a que mais recursos atinjam mais pessoas 
que necessitam em menos tempo e de forma mais contundente. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Responsabilidade Social. ONG. Consultoria Social.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Não é apenas futebol

AUTORES: Guilherme Prezzi, Arthur José Gregio, Alice Ribeiro da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Silvana Risson Ranna

RESUMO: O objetivo deste projeto é desenvolver uma parceria entre a Escola de Futebol do Esporte 
Clube Juventude e as Casas Lar Murialdo, apresentando-se a proposta para que as crianças nelas 
abrigadas tenham em sua rotina a inclusão de atividades físicas, envolvendo o esporte mais popular 
do mundo. Nesse sentido, tem-se o intuito de proporcionar a prática de futebol de campo, abrindo 
portas para novas amizades, novos aprendizados e, possivelmente , o surgimento de novos talentos. 
Este projeto terá participação de crianças de ambos os sexos, tendo, inicialmente, a inserção das 
crianças em atividades de recreação, sem fins competitivos.

PALAVRAS-CHAVE: Casas Lar Murialdo. Esporte Clube Juventude. Crianças.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Responsabilidade Social com Pessoas Deficientes Visuais Do Instituto INAV

AUTORES: Taiane Preto Teixeira, Bruno Lima, Sanabria Dalla Santa, Daiane Sagiorato

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli Poleto

RESUMO: Pretende-se, neste projeto, abordar a temática de responsabilidade social junto à  institui-
ção INAV- Instituto Audiovisual de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Essa instituição foi fundada em 
2009, com o objetivo de reabilitar e incluir pessoas com deficiência visual na sociedade. Os serviços 
prestados são totalmente gratuitos para seus usuários. A instituição, no entanto, passa por dificulda-
des financeiras, e, diante disso, justifica-se a escolha do grupo em realizar uma atividade que possa 
contribuir de alguma forma com o INAV. Alguns órgãos como a FAS, Fundo Nacional e COMDICA 
repassam verbas para a manutenção da instituição, porém, não são suficientes. O propósito deste 
trabalho foi realizar a arrecadação e doação de alimentos que não são fornecidos pelos órgãos pú-
blicos e que são necessários nas refeições e lanches que são oferecidos aos usuários do INAV. Essa 
doação de alimentos visa oferecer melhor qualidade de vida aos usuários do INAV, com um cardápio 
mais amplo e que atenda às necessidades dos seus usuários. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. INAV- Instituto Audiovisual de Caxias do Sul. Doa-
ção de alimentos.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Casas Lar Murialdo: ação beneficente fazendo a diferença

AUTORES: André Scremin, Wanderson Lucio Marques de Souza, Vinicius Aver

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli Poleto

RESUMO: O presente trabalho faz uma abordagem de um tema muito comum às Casas Lar Murial-
do – Caxias do Sul: a qualidade de uma boa noite de sono. Com o desenvolvimento deste projeto, 
decidimos organizar uma campanha para arrecadar 18 travesseiros novos que irão ser entregues às 
crianças e adolescentes residentes nas Casas Lares Murialdo I, II, e III, já que essa urgência, entre 
outras, ficou evidente após atividade de observação participante a uma dessas casas. Dessa forma, 
com os travesseiros novos, podemos minimizar essa carência e proporcionar uma melhor qualidade 
de vida às crianças e adolescentes abrigados. 

PALAVRAS-CHAVE: Casa Lar Murialdo. Travesseiro. Doação.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: A Gestão Ambiental como Vetor na Construção de uma Cultura Comprometida com 
o Meio Ambiente

AUTORES:  Geder Evando Gomes Weber, Gisele da Silva de Figueiredo, Tiarles Velho da Rosa, Iuri 
da Silva da Fonseca

PROFESSOR ORIENTADOR:  Pavlova Leonardelli

RESUMO: O presente artigo constitui-se de um trabalho científico de natureza descritiva com a fina-
lidade de apresentar conceitos de responsabilidade ambiental e analisar a importância das práticas 
ambientais dentro das organizações. A responsabilidade ambiental empresarial deixou de ser ape-
nas uma postura frente a imposições para transforma-se em atitude voluntária, superando dessa for-
ma, as expectativas da sociedade. Entender esta mudança de paradigma é de extrema importância 
para a competitividade, pois o mercado está cada dia mais aberto e competitivo, fazendo com que as 
empresas tenham que se preocupar com os impactos ambientais. Este cenário diz respeito às rela-
ções da empresa com a natureza e deve ser encarado como uma oportunidade para que as mesmas 
passem a implementar práticas sustentáveis de gerenciamento. O objetivo é demonstrar a extrema 
importância de uma gestão ambiental bem planejada e estruturada dentro da organização, buscando 
o constante desenvolvimento sustentável de produtos e serviços, apresentando assim os benefícios 
que ocorrerão para o meio ambiente e para sociedade com a implantação de atitudes sustentáveis 
na empresa. Dessa forma, cria-se uma cultura ambiental dentro da empresa,  que acaba sendo in-
corporada à vida dos colaboradores, que adotam posturas comprometidas com o meio ambiente não 
só dentro da organização, mas também estendem esses hábitos para suas vidas particulares e suas 
famílias. Será abordado estudo de caso de empresas que praticam e exercem a responsabilidade 
ambiental, somando assim para o desenvolvimento da região onde estão inseridas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura ambiental.  Sustentabilidade. Responsabilidade socioambiental. Gestão 
ambiental. Administração. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: A Importância do Reaproveitamento dos Resíduos Têxteis

AUTORES:  Fabiano Rafael Keiel, Cesar Fernando Flores da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR:  Darla Silvana Risson Ranna

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar como é viável o aproveitamento de tecidos des-
cartados de forma errada pela indústria têxtil. Além disso, pretende-se mostrar quais as atitudes que 
já estão sendo feitas e quais são viáveis economicamente, podendo retirar resíduos que não pode-
riam ser mais utilizados. Além de corretas, essas atitudes que estão sendo feitas podem trazer um 
lucro grande se comparado ao fim que esses produtos teriam. Com a grande procura por sustenta-
bilidade nas empresas é importante que as mesmas consigam descobrir qual o fim do seu produto. 
Na finalização do relatório, observa-se que a iniciativa do Banco do Vestuário de Caxias do Sul já 
contribui significativamente para estes projetos. 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria têxtil.  Reaproveitamento. Sustentabilidade.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Ação Solidária - AAPECAN

AUTORES: Jocemar Schossler, Marilaine Auzani, Guilherme Boeira

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida, questões 
sobre a conservação e preservação dos recursos hídricos vêm sendo cada vez mais destacadas na 
atualidade, e as técnicas de aproveitamento de água pluvial são soluções sustentáveis que contri-
buem para uso racional da água, proporcionando a conservação dos recursos hídricos para as futu-
ras gerações. Este trabalho foi realizado para apoiar a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer 
– AAPECAN, com o objetivo de ajudar a ONG na Instalação de uma caixa de água com a finalidade 
de realizar a captação da água das chuvas, visando estimular as escolas públicas e privadas a im-
plantar, de forma didática, sistemas para a captação, armazenamento e utilização da água das chu-
vas nos serviços de limpeza de pisos, na irrigação de jardins e hortas e, também, quando possível, 
no esgotamento sanitário, através dos vasos sanitários e lavagem dos veículos utilizados pela ONG. 
Sabemos que AAPPECAN não possui este recurso, portanto pretendemos colocar em prática este 
projeto, pois acreditamos que com o início nesta instituição podemos usar seu exemplo de espelho e 
fazer com que outras pessoas, sejam elas empresas, ONGs e residências pensem na necessidade 
de melhorar o aproveitamento deste recurso tão importante para o bem estar e indispensável para 
vida no planeta. 

PALAVRAS-CHAVE: AAPECAN. Voluntariado. Captação da água da chuva.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Criatividade

TÍTULO: Rede de Empreendedorismo

AUTORES: João Pedro Feijó Macedo

PROFESSOR ORIENTADOR: Wagner Hennicka

RESUMO: A Rede de Empreendedorismo é um projeto de incubadora web, por meio do qual ideias 
podem se tornar possíveis através de investimento e monitoramento de interessados. É uma plata-
forma estudantil e profissional, onde usuários podem realizar projetos de forma colaborativa, con-
cretizar planos de negócios, trocar conhecimentos e buscar apoio para empreender de forma fácil e 
prática. Nesta plataforma, empreendedores podem usufruir de desenvolvimento de ideias e investi-
mento sem precisar de grande recurso inicial para proporcionar inovação e resolução de problemas 
do cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Inovação. Incubadora. Plataforma. Web.  
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Ecoeficiência

TÍTULO: Acúmulo de riqueza e concentração de renda e os impactos nos indicadores socioe-
conômicos e na infância no Brasil

AUTORES: Amanda Troian Grazziotin, Amanda Silva De Sousa, Camila Righez

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: Este trabalho tem como finalidade elaborar uma análise comparativa entre o acúmulo de 
riqueza agregado e per capita e a concentração de renda, representados pelo PIB (Produto Interno 
Bruto) e Índice de Gini, respectivamente, em nível de indicadores nacionais, por região do país, por 
estados da região sul e por municípios do Rio Grande do Sul, com relação aos índices socioeconô-
micos e demográficos relativos à infância. O estudo analisa o acúmulo de riqueza e a concentração 
de renda em comparativo através do cruzamento de indicadores socioeconômicos e demográficos 
das taxas de mortalidade infantil, saneamento básico (água potável, esgoto e coleta de lixo), trabalho 
infantil e crianças vivendo em famílias com renda inferior a meio salário mínimo, com o objetivo de 
identificar os impactos nos indicadores socioeconômicos da infância no Brasil. A investigação cientí-
fica esta embasada em referencial teórico a partir de bibliografia de artigos e livros acadêmicos, e os 
dados de riqueza, renda e indicadores socioeconômicos e demográficos foram extraídos da base de 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS). Este projeto apresenta dados preliminares de pesquisa, os quais serão finalizados 
conforme cronograma apresentado. 

PALAVRAS-CHAVE: PIB. Gini. Saneamento básico. Mortalidade infantil. Trabalho infantil e renda.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Ecoeficiência

TÍTULO: Energia Solar

AUTORES:  Carlos Roberto Cardoso, Luciana Pauletti

PROFESSOR ORIENTADOR:  Gregório Bastos Neto

RESUMO: Este estudo foi elaborado com a finalidade levar conhecimento básico de uma nova fonte 
de energia elétrica no Brasil, a energia fotovoltaica. Nosso trabalho é direcionado a um entendimento 
básico de como funciona e como são compostos os painéis solares, sua importância na aplicação 
doméstica, bem como em todo seguimento que use energia elétrica, seus retornos econômicos e a 
importância ecológica em seus resultados, por ser uma energia limpa. Embora sendo ainda novidade 
no Brasil, já existem muitas fontes geradoras de energia fotovoltaica funcionando. Seus custos ainda 
são altos em função de ser um material totalmente importado com cotação a dólar, assim, torna-se in-
viável para famílias de baixa renda até o momento. Ainda que ocorram esforços por parte de nossos 
governos Federais e Estaduais isentando impostos, o caminho ainda é longo na tentativa de redução 
de custos de implantação. 

PALAVRAS-CHAVE: Energia fotovoltaica. Painéis solares. Aplicação e benefícios. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Empreendedorismo

TÍTULO: Projeto Futuro

AUTORES:  Jéssica Oselame de Oliveira Pereira, Julião Boeira da Silva Figueiredo, Cristian Palhano 
Borges

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: O presente trabalho apresenta um projeto social sobre uma escolinha de futsal que foi 
fundada por volta do ano 2000, no bairro Santa Fé, na cidade de Caxias do Sul, por um casal de 
moradores, denominado Projeto Futuro. O mesmo era mantido sem verbas e registro. Com o fa-
lecimento do fundador, o programa teve seu encerramento. A pesquisa foi fundamentada através 
de levantamentos feitos em livros de administração e alguns artigos científicos, com apresentação 
de cronograma e organograma realizados pelo grupo, no qual se especifica o método de trabalho. 
Objetivo é retomar apresentar um planejamento estratégico para o projeto, com a denominação de 
Projeto Futuro, e a parceria de forma contínua com a escola da comunidade. O participante deverá 
cumprir regras básicas de educação para o melhor convívio social, visando formar cidadãos de bem. 
Constatou-se que o maior desafio será adequar o projeto com a realidade da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Social. Planejamento Estratégico.  Projeto Futuro. Escolinha de futsal.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação e criatividade

TÍTULO: Teoria Crítica: uma nova perspectiva da Administração

AUTORES:  Melissa Aparecida Rodrigues, Patricia de Fonseca, Vanessa Fochesatto

PROFESSOR ORIENTADOR:  Paulo Henrique da Cruz Braz

RESUMO: O objetivo do presente artigo é perceber, analisar e entender a utilização da teoria críti-
ca e as formas de inserção das análises do processo decisório que empresários gaúchos utilizam 
dentro de suas empresas. O pensamento crítico tem papel fundamental na tomada de decisão e na 
resolução de problemas, bem como também no processo criativo dentro das organizações. Para o 
administrador de empresas, a teoria critica é importante para fomentar a tomada decisão com maior 
critério, sensatez. Os estudos sobre o uso dessa teoria nas organizações ainda é escasso, princi-
palmente no Brasil, que pouco se explora essa teoria como ferramenta para desenvolver os novos 
talentos dessa geração de líderes administradores. Para isso, construiu-se um referencial teórico e 
apresentaram-se os resultados de uma pesquisa qualitativa aplicada em empresários da Serra Gaú-
cha e Porto alegre, de segmentos distintos. Pôde-se perceber que os conceitos são inovadores e 
aplicáveis à administração de empresas. 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento Crítico. Liderança. Tomada de decisão. 



32

Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Aspectos da Inovação na Indústria Criativa como Possibilidade de Inserção Social

AUTORES: Gean Carlos Lorenzet, Marieli Pauletti, Gabriela Galafassi De Lima

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Rodrigues Sobrosa

RESUMO: O termo “indústrias criativas” surgiu nos anos 1990 para designar setores nos quais a 
criatividade é uma dimensão essencial do negócio. As indústrias criativas compreendem, entre ou-
tras, as atividades relacionadas ao cinema, ao teatro, à música e às artes plásticas. Neste projeto, 
analisaremos a prática das artes cênicas para pessoas com vulnerabilidades sociais no município 
de Caxias do Sul. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo realizar uma breve caracterização 
sobre inovação, discutir as possibilidades teórico-metodológicas mais utilizadas para abordar o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade. Teatro. Inovação.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Projeto: Reuso da Água do Chuveiro 

AUTORES: Juscelino Severo da Costa, Andreia Borges Witinisk, Braulio Pasloschi

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: O trabalho visa à implantação de um sistema de captação de água da chuva em uma 
residência já construída, com a proposição de uma adaptação. A análise econômica adotada para 
avaliar o projeto será a do Período de Retorno de Investimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Ecoeficiência. Economia. Reaproveitamento da água da chuva.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Food trucks: uma análise dos empreendedores caxienses e do seu público consumi-
dor

AUTORES: Manuel Moreira, Daisy Rossi, Tainara Sirene

PROFESSOR ORIENTADOR:  Pavlova Leonardelli

RESUMO: Os food trucks, carros de comida itinerante com decoração colorida e chamativa, são uma 
nova opção de atuação no ramo gastronômico e vêm ganhando seguidores por onde passam. Com 
base nesses aspectos, o estudo busca diagnosticar as principais características deste modelo de 
negócio. Sob outra perspectiva, procura mensurar a satisfação de seus consumidores, considerando 
que o ato de se alimentar trata-se não apenas de uma necessidade universal e fisiológica, mas tam-
bém do ente sociológico e da união das pessoas. Após a realização de uma exploração bibliográfica 
dos principais conceitos abordados, foram realizadas duas pesquisas: uma qualitativa e quantitativa 
direcionada exclusivamente aos proprietários credenciados na ACAFT - Associação Caxiense de 
Food Trucks; e outra quantitativa voltada aos consumidores. Os questionários, principal instrumento 
utilizado para a coleta de dados, foram produzidos a partir da ferramenta de criação de formulários 
do Google Docs e enviados através da rede social Facebook. A pesquisa foi respondida por sete pro-
prietários e cento e quarenta e seis consumidores.  Com os resultados, identifica-se que o preço e o 
tempo de espera são fatores de insatisfação entre os consumidores, contudo, de maneira geral, os 
consumidores mostram-se satisfeitos. Sobre características positivas, destaca-se a satisfação dos 
proprietários com a aceitação do público. Verifica-se, também, dificuldades na contratação de mão 
de obra qualificada. 

PALAVRAS-CHAVE: Food Truck. Satisfação do consumidor. Empreendedorismo. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Centro de Convivência Cuidare

AUTORES: Regiane Cavassola, Sandra Gonçalves de Oliveira, Vanessa Argenta

PROFESSOR ORIENTADOR:  Ana Branker

RESUMO: Este trabalho parte da necessidade de inovação no mercado atual de um ambiente es-
pecializado para o bem-estar do idoso, baseando-se no enorme crescimento dessa população e na 
realidade da vida agitada dos responsáveis pelo zelo dessa faixa etária da população. O objetivo do 
estudo transcorre-se no processo de desenvolvimento de um centro de convivência, com programas 
de atendimento, estruturas físicas e profissionais especializados para a população idosa. Trata-se 
especificamente de um ambiente frequentado por pessoas acima de 60 anos com sistema de trans-
porte incluso, além de amplos programas de melhoria cognitiva, funcional e psicológica do idoso, 
minimizando os fatores negativos do envelhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Inovação. Envelhecimento. Saúde.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Ferramenta acadêmica

AUTORES: Vera Regina de Menezes Ferreira, Ludmila Godois Fogaça, Gilmar Luiz Moreira Junior

PROFESSOR ORIENTADOR:  Joceli Andreola

RESUMO: A inovação é considerada um fator fundamental para o desempenho das organizações e 
instituições. Este estudo tem por objetivo analisar qual a percepção dos docentes e discentes com 
relação aos impactos negativos e positivos da ferramenta acadêmica Moodle, como apoio à apren-
dizagem. Para tanto foi realizado questionário avaliativo qualitativo e quantitativo como instrumento 
complementar de pesquisa de campo disponível aos usuários da Faculdade Murialdo no próprio 
Moodle. Notou-se que os entrevistados que responderam à pesquisa - em sua maioria são do gêne-
ro feminino, com idades entre 24 e 26 anos -, perceberam que o uso do Moodle causa um impacto 
positivo, contribuindo assim para seus aprendizados. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Ferramenta acadêmica. Faculdade Murialdo. Moodle.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  

TÍTULO: Um estudo da viabilidade de implantação de novas formas de comercialização de 
serviços de diagnóstico por imagem

AUTORES:  Paulo Biasuz, Edson Fischer, Adilson Santos da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Andrea R. dos Santos

RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, uma breve pesquisa para apresentar e analisar as van-
tagens e benefícios da inovação de um processo na área da educação, tendo como objeto deste 
estudo a Instituição de Ensino Superior (IES) ”X”. Foram utilizadas as bases teóricas de alguns dos 
principais autores específicos da área da inovação. Realizou-se uma pesquisa de campo, do tipo 
descritiva e exploratória, na qual se utilizou a pesquisa quantitativa, com amostragem probabilística 
do tipo aleatória simples. Abordou-se a importância de novas formas de comercialização de serviços 
de diagnóstico por imagem em uma instituição de ensino. Em seguida, realizou-se a pesquisa quan-
titativa, com aplicação de um questionário aos estudantes da Instituição de Ensino Superior (IES) 
”X”, para apresentar e analisar as vantagens e benefícios da inovação nas novas formas de vendas 
de serviços (exames) pela empresa de diagnóstico por imagem (Cedimagem). Após, constituiu-se 
uma breve análise estatística da viabilidade da implantação da venda destes serviços na IES ”X”. 
Posteriormente, no processo de análise, observou-se que através do resultado da pesquisa, é viá-
vel a nova forma de vender este serviço, com a obtenção de descontos nos exames, fidelização do 
cliente através do cartão estudantil e principalmente abertura e prospecção de um novo mercado, 
consequentemente, gerando um baixo custo e grandes benefícios para ambos. Então, considera-se 
que ambas as empresas, ao utilizar esta forma de processo de comercialização, na sua adequada 
aplicação, terá um aumento de produtividade, lucratividade e aumento do poder competitivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Serviços de diagnóstico por imagem. Instituição de Ensino Superior.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Liderança feminina em uma organização global

AUTORES: Elusa Aparecida Baldissera, Taise Alves de Moraes, Viviana Baldissera

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Henrique da Cruz Braz

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade dissertar e analisar os conceitos de liderança, mos-
trando a ascendência da liderança feminina dentro das organizações. Utilizando o método de estudo 
de caso, realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória com entrevista semiestruturada com a 
engenheira de qualidade de uma empresa global, a EATON, com sede em Caxias do Sul-RS, a fim 
de constatar o seu perfil de liderança. Constatou-se o perfil de liderança situacional, que tem como 
características: qualificação, habilidade de percepção e de ouvir, capacidade de adaptação, dispo-
sição para desafios constantes e vê o colaborador como um todo. Contudo, denota-se, também, a 
assertividade da organização quanto aos processos de liderança.  

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Liderança feminina. Liderança situacional. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Desafio das lideranças com as diferentes gerações: um  estudo de caso em uma em-
presa de Caxias do Sul

AUTORES: Carla Diniz Gonçalves, Juliana Antunes dos Santos, Micael Pistore

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’Agostini

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar as diferentes gerações, do ponto de vista das 
lideranças, e entender os desafios vividos pelas mesmas. Para isso, foram entrevistados líderes 
de gerações diferentes de uma empresa da cidade de Caxias do Sul (RS). O estudo mostra a im-
portância de integrar as gerações e, ao mesmo tempo, saber lidar com cada uma delas. A pesquisa 
caracterizou-se por estudo de caso, de natureza qualitativa e exploratória, onde a coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados e verificou-se que 
existem maneiras diferentes de liderar com base nas gerações, mas que isso não segue como regra, 
já que existem outros fatores que afetam o tipo de liderança, como a personalidade e a cultura de 
cada um. Conclui-se que mesmo com características diferentes os líderes buscam o mesmo objetivo, 
crescimento e menos conflitos, e que o líder do futuro será aquele que precisará buscar entender, 
ainda mais, os comportamentos relacionados às gerações e integrá-los. 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Geração Baby Boomers. Geração X. Geração Y. Geração Z. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Líderes globalizados e as tendências do cenário empresarial

AUTORES: Maristela Eva Sychoski, Stefany da Luz Guimarães, Jaqueline Zenatto Gonçalves

PROFESSOR ORIENTADOR:  Marina D’Agostini

RESUMO: O presente trabalho explora a temática da liderança globalizada, reconhecendo-a como 
fator fundamental para enfrentar as dificuldades de implementação de processos de mudança nas 
organizações, tendo como objetivo descrever as principais características e habilidades dos líderes 
globalizados, enfatizando os atributos necessários para eficácia de suas atuações. Para isso, concei-
tos foram apresentados na tentativa de facilitar o entendimento e organização de ideais do conteúdo 
apresentado, buscando compreender quais as suas principais características e habilidades por meio 
de uma revisão aprofundada da teoria, preparando assim o cenário para a interpretação analítico-
-descritiva dos dados que serão coletados e apresentados como objeto de discussão no próximo 
semestre. 

PALAVRAS-CHAVE: Líder globalizado. Cenários. Tendências.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: O papel e a importância dos líderes nas organizações

AUTORES: Marina de Oliveira Gil, Mariane Nunes Quintava, Bruna Cardoso

PROFESSOR ORIENTADOR: Joceli Andreola

RESUMO: A transformação é uma das características mais marcantes do ambiente empresarial no 
Brasil e no mundo nos dias de hoje. A liderança, como forma de aplicar a experiência prática e o co-
nhecimento administrativo, é um fator fundamental e determinante para que os gerentes obtenham 
êxito e consequente sucesso dentro das organizações. Assim, destancam-se suas habilidades, com-
petências e a respectiva gestão da informação, focalizando vários aspectos com os tipos de lideran-
ça, e sua atuação como instrumento que possibilita o diferencial competitivo.  Portanto, o objetivo 
primordial é provocar reflexões sobre a evolução conceitual de liderança e suas várias dimensões, 
articulando de maneira que evidencie a relevância do tema, identificando o papel da liderança atra-
vés de suas ações e comportamentos, em um processo de mudança organizacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Organizações.  Competitividade.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Benefícios flexíveis

AUTORES: Laerte A. Rigotti, Patrick Webber, Mauriti da Silva Michelsen

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Henrique da Cruz Braz

RESUMO: O trabalho e a consequente remuneração tornam-se meio de atender a várias necessi-
dades elencadas na Pirâmide de Maslow. O principal influente na produtividade é a motivação e a 
capacidade, ou seja, é o nível da realização pessoal (ou autorrealização). Portanto, o ambiente de 
trabalho deverá se preocupar com não só o nível do topo, mas com todos os níveis. A remuneração 
total de um funcionário é constituída de três componentes: remuneração básica, incentivos e remu-
neração flexível. A ideia do programa de benefícios flexíveis é permitir ao funcionário montar seu 
próprio pacote de benefícios, para atender suas reais e individuais necessidades.

PALAVRAS-CHAVE: Pirâmide de Maslow. Benefícios Flexíveis. Produtividade. Remuneração.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Ciclo de Doações Casa Lar

AUTORES: Renato Schiavon

PROFESSOR ORIENTADOR: Hector Augustus Santiago  Eder

RESUMO: O objetivo deste trabalho é criar um programa de incentivo a doações de fundo social 
para entidades assistenciais. A corrente de doações traz como benefício direto a organização e con-
templa a real necessidade da instituição. A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a 
pesquisa de campo, através de uma visita realizada a uma das Casas Lar assistidas pela Instituição 
Murialdo. Foi desenvolvido um programa chamado Ciclo de Doações, no qual um indivíduo que reali-
za a doação é simultaneamente convidado a participar da corrente, que consiste em retirar um folder 
com opções da real necessidade da casa. Estes folders serão separados por categorias: doação de 
alimentos, doação de vestuário, doação de brinquedos, doação de material escolar, doação de mate-
rial de higiene e doações de passeios. Este projeto pode ser aplicado em qualquer instituição social, 
sendo observadas as devidas necessidades de cada local. Com a realização da visita e elaboração 
do trabalho observa-se a necessidade da participação ativa de voluntários que possam prestar este 
serviço, a fim de orientar e motivar as novas doações que trarão outras doações e assim sucessiva-
mente. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Vulnerabilidade social. Casa Lar. Voluntariado. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Conscientização do uso de agrotóxicos

AUTORES: Michelle dos Santos, Eduardo Contó de Castilhos, Guilherme Bampi, Everton Piroli To-
niello

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo Meinertz

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é abordar a conscientização da utilização correta dos 
agrotóxicos, abordando pontos de alerta sobre os possíveis problemas que a aplicação e o manuseio 
incorreto deste produto pode causar ao meio ambiente, animais e principalmente à saúde humana.  
O uso de agrotóxicos tem aumentado a cada dia, porém, o aumento da falta de informação por parte 
dos agricultores na utilização destes produtos cresce junto. O presente trabalho tem como objetivo 
informar a população sobre todas as etapas corretas para o uso dos defensivos, desde a compra do 
agrotóxico, transporte, armazenamento, manuseio, cuidados com a saúde e descarte das embala-
gens vazias. Este trabalho contém fundamentação teórica que proporciona o embasamento correto 
na abordagem dos temas em estudo. Configura-se, ainda, um trabalho social, o qual foi realizado 
em duas escolas do interior da Serra Gaúcha, com o intuito de disseminar as informações sobre a 
conscientização do uso dos agrotóxicos para crianças e adolescentes. Para esse trabalho social, foi 
elaborada uma cartilha de orientação sobre os malefícios e a maneira correta na aplicação de agro-
tóxicos, a fim de prevenir doenças, problemas a saúde e cuidar do meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização. Responsabilidade Social. Agrotóxicos. EPI. Cartilha.



47



48

Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Gerenciamento de resíduos sólidos em empresas de usinagem

AUTORES: Alfredo Andrighetti, Anderson Machado

PROFESSOR ORIENTADOR: Felipe G. Figueró

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo orientar empresas de pequeno porte sobre a melhor forma 
de tratar seus resíduos industriais, observando as devidas normas, leis e, ao mesmo tempo, indican-
do formas seguras de manuseio para evitar riscos tanto ambientais como pessoais. Com a utilização 
desses procedimentos, tem-se a certeza de que a empresa estará proporcionado enormes benefícios 
aos seus colaboradores e ao meio ambiente, transformando, certamente, em resultados positivos o 
tratamento adequado de seus resíduos. Evita-se, assim, aquilo que ocorre com muitas empresas que 
não possuem normas adequadas ao tratamento residual, acabando estes dentro de córregos, terre-
nos baldios e outras tantas formas utilizadas ao descarte desses subprodutos da indústria, que por 
muitas vezes têm seu valor completamente descartado gerando um enorme desperdício de recursos 
que poderiam ser utilizados de formas absolutamente mais úteis a todos.  

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos. Normas. Usinagem. Processos.



49

Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Gerenciamento de resíduos sólidos:estudo de caso na empresa Viecelli Usinagem 
LTDA

AUTORES: Leticia Dorigatti, Mario Norli de Brito

PROFESSOR ORIENTADOR: Felipe G. Figueró

RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi realizar uma análise na empresa Vieceli Usinagem LTDA, 
quanto às práticas relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos derivados dos processos 
utilizados na usinagem, o cavaco, assim possibilitando mudanças pertinentes considerando a atual 
legislação ambiental .  O método utilizado foi de caráter bibliográfico e documental. Realizou-se, ain-
da, um estudo de caso e uma pesquisa exploratória. Dessa forma, desenvolveu-se um diagnóstico 
do gerenciamento dos resíduos, levantando-se as técnicas da literatura para destinação destes e, 
por fim, a implantação deste plano de produção mais limpa. Conclui-se que o processo de usinagem 
pode ser adequado juntamente com a preservação do meio ambiente, principalmente com o controle 
desses processos e destinação correta dos resíduos, o que garante responsabilidade socioambiental 
da empresa e também certo retorno financeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento. Resíduos sólidos. Cavaco. Produção mais limpa.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura

TÍTULO: Avaliação de cultivares de pessegueiros sobre porta enxerto anão

AUTORES: Rudimar Menegotto, Darci Sadi Menegotto, Josué Perini

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernanda Flores

RESUMO: A China é o maior produtor mundial de pêssegos e nectarinas, seguida pela Itália, Esta-
dos Unidos, Grécia, Espanha, Turquia e Irã. Na América do Sul se destaca Chile e Brasil. O Brasil 
produz em média 232 mil toneladas de pêssegos e nectarinas, sendo o Rio Grande do Sul o maior 
produtor nacional, com uma produção de 65.000 mil toneladas para a indústria e 58.850 mil tonela-
das para o mercado in natura. Em seguida vem São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. O objetivo 
deste projeto é mostrar que com o porta-enxerto nano+ onde o plantio é mais denso entre plantas e 
linhas, aumentando a produtividade por hectare, ganhando qualidade por ser um porta-enxerto com 
tamanho de copa reduzido, com menor custo em relação à mão de obra, favorecendo o manuseio e 
melhorando a sanidade das plantas. 

PALAVRAS-CHAVE: Porta Enxerto. Pêssego. Nectarina. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura e Olericultura

TÍTULO: Projeto: avaliação de diferentes adubações no desenvolvimento da cultura da cebola

AUTORES: Noeli Basso, Pamela Taís Oliveira, Valdiane de Castilhos

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar dos Santos

RESUMO: A cultura da cebola requer muitos fertilizantes para seu pleno desenvolvimento, assim 
sendo, este trabalho objetivou avaliar diferentes fontes de adubos para o cultivo da cebola. Utilizou-
-se a cultivar Crioula Conesul, sob diferentes tratamentos: esterco bovino, esterco suíno, cama de 
aviário, bagaço de uva, macronutrientes NPK e sem fertilização. O ensaio foi realizado no distrito de 
Ana Rech, localizado na cidade de Caxias do Sul-RS, com mudas produzidas em sementeira. Utili-
zou-se delineamento em blocos casualizados, sendo cada parcela constituídas por canteiros de 1,0 
x 0,6 com plantio de 3 linhas.  Foi avaliada a produtividade dos diversos tratamentos, bem como a 
qualidade final das cebolas, conforme programa brasileiro para a melhoria dos padrões comerciais e 
embalagens de hortigranjeiros por meio da análise de variância (ANOVA) e as médias serão compa-
radas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Cebola. Crioula Conesul. Novas fertilizações. Produtividade. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura

TÍTULO: Avaliação do Potencial Produtivo da Cultura da Cebola em Diferentes Adubações

AUTORES: André Moschem, Sidnei Rech, Marilda Molin

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar dos Santos

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo avaliar a produtividade da cultura da cebola com 
o uso de NPK, associado à adubação orgânica. Nesse sentido, verificou-se a interferência de dife-
rentes formas de adubação e sua influência positiva ou negativa no desenvolvimento, na produção 
e na qualidade das cebolas. 

PALAVRAS-CHAVE: Adubação. Cebola. NPK.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura e Olericultura

TÍTULO: Avaliação de diferentes formas de condução da cultura do tomateiro

AUTORES: Luiz Augusto Mazzotti dos Santos, Maicon Bitencourt Gomes, Jonas Andreazza

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar dos Santos

RESUMO: Atualmente, na agricultura moderna, observa-se a forte presença de novos sistemas de 
produção que são aplicados para a cultura do tomateiro, muito importantes para o sistema agrícola 
brasileiro e aos pequenos produtores. O ensaio será realizado nas propriedades de Jonas Andreazza 
e Maicon Bitencourt Gomes localizadas nos municípios de Caxias do Sul e Flores da Cunha-RS. Se-
rão utilizados três tratamentos: condução da cultura do tomateiro em sistema hidropônico, condução 
da cultura do tomateiro em vasos dentro de estufa e condução da cultura do tomateiro a céu aberto 
de forma tutorada. Os ensaio serão distribuídos através de delineamento em blocos casualizados 
com três tratamentos e 10 repetições, sendo cada parcela experimental constituída de uma planta. 
Será avaliada a produtividade das diferentes formas de condução da cultura além do estado fitossa-
nitário dos tratamentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Tomateiro. Lycopersicon esculentum. Produtividade.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura

TÍTULO: Oliveiras

AUTORES:  Valdir Antonio Maia, Cassiano Quadros, Junior Reis

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernanda Flores

RESUMO: Este trabalho se propôs a buscar informações teóricas e documentais acerca do cultivo de 
oliveiras, apresentando, em especial, o caso da produção no município de Cambará do Sul-RS, para 
que, dessa forma, fossem conhecidas as características em relação ao manejo, viabilidade e desa-
fios designados para esta cidade. Com a supervisão da Embrapa, os especialistas da área garantem 
que o clima ameno, aliado à terra fértil, pode tornar Cambará do Sul uma das terras mais próprias 
para o plantio desse cultivar no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Oliveiras. Cambará do Sul. Clima.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Irrigação

TÍTULO: Alterações Climáticas eos Impactos Econômicos no Cultivo de Frutíferas

AUTORES: Janice Fiorentin Gallon, Isaias Gallon, Neury Baseggio

PROFESSOR ORIENTADOR: Flávio Gomes de Oliveira

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos das variações climáticas que ocorreram 
neste ano de 2015, na Região da Serra Gaúcha. Verificou-se o prejuízo econômico que o fenômeno 
natural geada causou nas propriedades dos agricultores e em suas finanças e os danos causados 
às plantas que poderão comprometer a produção futura. A região já é conhecida por apresentar os-
cilações no seu clima, porém, neste ano foi excepcionalmente atípico, o que ocasionou geada em 
um período em que as frutíferas, principalmente as videiras, estavam em pleno desenvolvimento 
fenológico, acarretando grandes prejuízos. Foram utilizados dados climáticos dos últimos 10 anos 
para avaliar este comportamento, bem como referências científicas sobre tais ocorrências. Foram 
coletados, também, dados em propriedades rurais, com a finalidade de avaliar os danos econômicos, 
quantitativos e qualitativos, os estragos causados e as expectativas para as próximas safras.

PALAVRAS-CHAVE: Alterações climáticas. Geadas. Videiras. Impactos econômicos. Serra Gaúcha.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Irrigação

TÍTULO: Necessidades hídricas e uso de água da chuva nas culturas olerícolas em cultvo 
protegido

AUTORES: Plinio Casagrande, Tânia Maria Bof, Antonielli Zulian Pauletti, Rudinei Marcos Giacomelli

PROFESSOR ORIENTADOR: Hector Augustus Santiago  Eder

RESUMO: O objetivo deste trabalho é construir uma estrutura de coleta e reservação de água da 
chuva, que é uma ótima alternativa para a irrigação das olerícolas (hortaliças). Foi dimensionado, 
através de pesquisas bibliográficas, as necessidades hídricas de diferentes culturas olerícolas e ta-
bulados dados de precipitação de água da chuva como pontos de partida para o dimensionamento 
de cisternas para reserva de água da chuva. O projeto traz informações sobre casas de vegetação 
(estufas), cultivo protegido, disponibilidade de água no solo e em substratos, necessidades hídricas 
das culturas olerícolas, evapotranspiração de referência e das culturas, balanço hídrico, irrigação, 
dados climatológicos da região de Caxias do Sul, construção de cisternas e qualidade da água para 
irrigação. Traz uma sequência ordenada da complexidade dos estudos e informações necessários 
para a construção de um sistema de coleta e reservação de água da chuva que garanta a produção 
e produtividade do cultivo de olerícolas sob cultivo protegido.

PALAVRAS-CHAVE: Necessidade hídrica. Água da chuva. Olericultura. Cisternas.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Fruticultura

TÍTULO: Rastreabilidade na Fruticultura

AUTORES: Rafael Henz, Mikael Andreetta Cearon, Daniel Vieira

PROFESSOR ORIENTADOR: Flávio Gomes de Oliveira

RESUMO: O presente trabalho aborda questões ligadas à fruticultura e às principais estratégias para 
atender as novas demandas do mercado. A fruticultura é uma atividade em expansão, pois verifica-
-se um aumento da produção e o processamento mundial de frutas, em função dos progressos tec-
nológicos aplicados para a melhoria da qualidade, além das mudanças no comportamento e hábito 
alimentar da população e das modificações no sistema de comercialização. Leva-se em conta a de-
manda crescente e a exigência do consumidor com alto padrão de qualidade, segurança alimentar, 
condições de trabalho adequadas aos funcionários e a minimização dos riscos ambientais, o que faz 
com que esses produtores viabilizem novas técnicas de produção e controle de seu produto em toda 
a cadeia. 

PALAVRAS-CHAVE: Fruticultura. Rastreabilidade. Meio Ambiente.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: A desigualdade social no brasil: estudo de caso sobre a vulnerabilidade

AUTORES: Maicon Hofmann dos Santos, Andresa Luana Guedes Lopes de Oliveira, Kellen Caroline 
de Almeida da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Odair Deters

RESUMO: O presente trabalho teve como objeto de pesquisa a Fundação Social Murialdo Santa Fé, 
sobre a qual foram estudados índices de crescimento da vulnerabilidade social na região de Caxias 
em nível de Estado e País. Também foi realizado um estudo de caso das crianças e jovens partici-
pantes do projeto social e uma análise crítica sobre a relevância dos sentimentos como carinho e 
amor no desenvolvimento social e intelectual das mesmas. Foram demonstrados os fatores contri-
buintes para tais crescimentos, fundações e institutos responsável pelo levantamento desses dados. 
Dessa forma, a pesquisa constatou a carências das necessidades básicas de diversas famílias con-
sideradas em situação de vulnerabilidade social e a relevância de projetos sociais em comunidades 
carentes, que realizam um trabalho de auxílio no desenvolvimento social e intelectual de crianças e 
jovens expostos a essas vulnerabilidades. E ainda destaca-se que este estudo é apenas uma minoria 
da amplitude desse tipo de realidade social em nosso país. .

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade. Projeto social. Fundação Social Murialdo Santa Fé. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Reaproveitamento da água: uma tomada de consciência

AUTORES: Cristiane Eloisa Zanol, Paola Rodrigues Maio, Patrick Rech, Valeria Dalanholli dos San-
tos

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadia Cristina de Castilhos

RESUMO: O objetivo do presente artigo é realizar uma pesquisa descritiva-bibliográfica obtendo 
informações que nos mostram a atual situação de algumas regiões do país em relação à captação 
da água da chuva, seu armazenamento e o reaproveitamento da água captada. Foram realizados 
alguns estudos que indicam que os recursos naturais estão cada vez mais escassos no nosso pla-
neta, e se houver continuação dessa condição de desperdício, ter-se-á uma situação insustentável 
num futuro próximo. Diante do exposto, objetiva-se, acima de tudo, a conscientização de todos os 
habitantes do planeta, para que o uso da água seja de forma racional e que ações de captação de 
água e reaproveitamento sejam amplamente difundidas e implantadas pela humanidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Água. Desperdício. Conscientização.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Separação do lixo

AUTORES: Tainá Simioni Fochezatto, Camila da Rosa, Ilsa Lidiamara da Silva Andrade

PROFESSOR ORIENTADOR: Odair Deters

RESUMO: Esta pesquisa, de cunho teórico, busca abrir um espaço de discussão sobre o aumento da 
produção de lixo no mundo, e sobre a separação e destinação correta do mesmo. A preservação do 
meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais 
importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez 
mais evidentes. Além de aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos 
(restos de resíduos que não podem ser reaproveitáveis), grande parte dos resíduos naturais gera 
renda para os catadores de lixo. No momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o 
serviço de coleta seletiva. Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos para a 
sua destinação adequada. Com a separação é possível: a reutilização, a reciclagem, o melhor valor 
agregado ao material a ser reciclado, as melhores condições de trabalho dos catadores ou classifica-
dores dos materiais recicláveis, a compostagem, menor demanda da natureza, o aumento de tempo 
de vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da disposição final dos rejeitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Lixo. Resíduos. Reciclagem.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Gestão de recursos hídricos: um estudo de caso sobre a implantação de um sistema 
de cisterna

AUTORES: Lisane Neves, Milena Scopel

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadia Cristina de Castilhos

RESUMO: O presente trabalho trata de um estudo de caso sobre o aproveitamento da água das chu-
vas em um escritório contábil, onde não há necessidade de uso de água tratada, como por exemplo, 
para a limpeza do estabelecimento, lavagem de fachadas e pequenas irrigações no jardim da empre-
sa. Nesse sentido, buscamos fazer um levantamento bibliográfico para contextualizar o assunto e fa-
zer um levantamento de informações junto à uma empresa que já implantou um sistema de cisterna, 
analisando o impacto da economia de água utilizada após a implantação do sistema. Dessa maneira, 
o presente artigo pretende evidenciar a importância de ações integradas, no sentido do empreende-
dorismo social com foco na responsabilidade socioambiental, aproveitando os recursos existentes 
no caso estudado e contribuindo para a conscientização e a diminuição de impactos ambientais do 
consumo indiscriminado de água em outras Organizações interessadas em implantar tal sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo Social. Responsabilidade Socioambiental. Aproveitamento 
da água da chuva. Cisterna.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Produtos natalinos para venda e arrecadação de receita ao abrigo de animais

AUTORES: Leticia Wronski

PROFESSOR ORIENTADOR: Odair Deters

RESUMO: Este projeto social tem por objetivo demonstrar a ideia de uma linha de produtos natalinos 
para posterior venda e arrecadação de fundos para a “Instituição X”, que em seu abrigo trabalha com 
animais abandonados, fornecendo abrigo, alimentação e saúde para que depois sejam adotados. 
Como já possuem vários produtos, utilizou-se apenas três: caneca, bloco de anotações e cartão, que 
com certeza são os que mais terão saída na data festiva. O trabalho está fundamentado em uma 
pesquisa bibliográfica, por meio da qual, primeiramente, buscou-se entender o que a legislação diz 
a respeito do abandono e de maus tratos para, posteriormente, apresentar à entidade, e, por fim, 
mostrar a presente proposta. Como sugestão, destacou-se que, para melhores resultados, seria 
necessário que as fotos presentes nos produtos deveriam ser dos animais do abrigo, uma vez que 
teria maior caráter apelativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Animais abandonados.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação

TÍTULO: Os desafios da implantação do bloco K- controle de produção e estoque

AUTORES: Débora Keiel, Lisandra Afonso, Marcelo Kuzer Kirsch

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadia Cristina de Castilhos

RESUMO: Atualmente, as empresas já estão obrigadas ao controle de estoque, com as informações 
disponibilizadas no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. Contudo, essa não é uma 
prática dos contribuintes, visto que o conteúdo é armazenado em um livro físico e que muitas vezes 
não é aplicado para o devido controle. Esse aspecto se altera a partir de 01 de Janeiro de 2016 
com a implementação do Bloco K, que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 
estabelecendo e integrando a informatização do O Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque entre o fisco e seus contribuintes. Este projeto consiste na imposição dos cumprimentos 
das obrigatoriedades disponibilizadas pelos contribuintes às administrações tributarias e aos órgãos 
fiscalizadores responsáveis. Dessa forma, possibilitará ao Fisco ter acesso a todos os dados do pro-
cesso produtivo e movimentação de estoques internos e externos, permitindo grande facilidade no 
cruzamento de informações e saldos apurados das empresas nos seus inventários. Diante disso, o 
maior desafio das organizações é estarem adaptadas e atingirem as necessidades de seus proces-
sos internos de controle, registro da produção e estoque.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade. Inovação. SPED. Bloco K. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Projeto Flauta Doce: Formação  Humana  Música e Cultura

AUTORES: Francyane Garcia Pires Busik, Fabíula Cordeiro da Silva, Julia Maria Santos Cruz 

PROFESSOR ORIENTADOR : Sandra Kuhn

RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender como se dá o desenvolvimento da musicalidade 
nas crianças de várias idades, especialmente por meio das aulas de música ministradas pela com-
ponente do grupo Francyane Busik, visando promover a socialização e prática de desenvolvimento 
entre os indivíduos enquanto aprendizes de uma nova habilidade. Também foi realizado acompanha-
mento do desenvolvimento e o processo de aprendizagem de um grupo e o modo como a musicali-
dade é desenvolvida com a flauta doce. 

PALAVRAS-CHAVE: Flauta Doce. Musicalidade. Socialização. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Arte-Terapia No Auxílio Do Desenvolvimento Humano

AUTORES: Sabrina de Sousa, Franciele Gomes Paim Nunes

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Sobrosa

RESUMO: O presente trabalho consiste em pesquisas de ordem bibliográfica e de vivências escola-
res, com o intuito de apresentar as contribuições da Arteterapia como atividade que favorece as ma-
nifestações de aspectos emocionais e comportamentais de crianças que desenvolveram algum tipo 
de transtorno psicológico. Esse tipo de transtorno gera dificuldade de aprendizagem, uma vez que 
pode afetar negativamente a Qualidade de Vida (QV) das mesmas, dificultando a inserção social na 
vida atual e adulta. Nesse sentido, este trabalho destaca a importância de trabalhar com as crianças 
seus problemas psíquicos, que vem sendo cada dia mais frequentes, pois estes devem ser tratados 
precocemente para que não haja danos em sua vida adulta.  Discute também a historicidade da Ar-
teterapia, seus pressupostos e seus recursos como argila, pintura, desenho, terapia com areia, entre 
outros. Através da Arteterapia muitos participantes conseguem expressar-se de forma adequada, 
mas outros precisam ser trabalhados para que possam ter facilidade para falar de si. A Arteterapia 
pode ser um facilitador desse processo de socialização para uma melhor qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia. Desenvolvimento Humano. Qualidade de Vida.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Unindo alimentação saudável e sustentabilidade

AUTORES: Natália da Silva Sagaz, Alessandra Francisco de Souza

PROFESSOR ORIENTADOR: Cristiane Turella Orozco

RESUMO: Este projeto tem como objetivo trabalhar com os alunos a importância do reaproveitamen-
to de garrafas pet, visando reutilizá-las em algo que traga benefícios para a própria escola, como  
em hortas sustentáveis, onde, além de reaproveitar o material, também será possível fazer uso 
para o plantio de hortaliças a serem utilizadas na merenda escolar saudável. Pretende-se, também, 
contribuir para a compreensão do que significa o reaproveitamento dos materiais reciclados, qual a 
importância de fazer o descarte correto desses dejetos e abrir os olhares sobre todos os trabalhos 
ludopedagógicos que podem ser criados apenas juntando e reciclando materiais. 

PALAVRAS-CHAVE: Garrafas pet. Sustentabilidade. Alimentação saudável. Trabalhos ludopedagó-
gicos.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: A Importância da Educação Socioambiental

AUTORES: Bianca Dutra, Elvio Cavalheiro, Jussara Gonsalves Floriano

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa

RESUMO: O presente projeto visa possibilitar um espaço para discussão sobre o tema do meio am-
biente. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é conscientizar crianças sobre a relevância para 
os cuidados da preservação do meio ambiente em que vivemos. Para que isto seja possível será 
desenvolvida uma palestra sobre essa temática. Os participantes serão alunos de uma escola de en-
sino fundamental, situada no município de Caxias do Sul – RS. Espera-se que os alunos em questão 
tomem consciência sobre o papel de cada um nesse processo, que será incentivado a partir desse 
espaço da palestra que será proferida com o intuito de ser apenas o ponto inicial desta proposta. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança. Palestra. Meio ambiente.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Educação do coração aplicada à revitalização dos jardins no espaço da escola Arnal-
do Ballvê

AUTORES: Daniela Giacomelli Kinast, Jaquelina D.M Boniatti, Suyani Caon Pauletti

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: Este projeto visou realizar melhorias nos jardins da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Arnaldo Ballvê, situada no bairro Santa Catarina, na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do 
Sul. A escola, que tem 85 anos, atualmente conta com 634 alunos de ensino fundamental e médio, 
e com um total de 52 professores e oito funcionários. Possui ginásio de esportes, pátio e jardim, que 
infelizmente não está em boas condições atualmente. A partir dessa necessidade, buscou-se a sen-
sibilização dos alunos para a realização das melhorias em que o replantio de flores, poda de algumas 
árvores e a retirada de algumas pedras em regime de cooperação foram realizadas.  Ao propor a 
participação dos alunos, possibilitou-se o entendimento e a busca do consenso nas escolhas com 
relação: ao que se plantaria, o local, a orientação e quais as funções de cada aluno. O envolvimento 
dos estudantes nessa atividade fez com que entendessem a importância de criar esse espaço, e 
ainda que pudessem cuidar e dar continuidade ao trabalho que ajudaram a realizar. 

Palavras-chave: Sensibilização. Cooperação. Alunos. Jardins. Envolvimento. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Marketing Socioambiental

AUTORES: Daiane Lopes de Jesus, Leandro Gonçalves de Freitas, Joceline Rigo, Gianelli Souto

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: O projeto propõe divulgar e criar a sensibilidade do empresariado para com os cursos ofe-
recidos no Centro de Formação Profissional Murialdo, utilizando para tanto os conceitos de Marketing 
Verde. É notório que o atual momento exige a utilização responsável dos recursos naturais. A cada 
dia o consumo torna-se mais urgente e a propaganda cria necessidades que a sociedade moderna 
não está disposta a abrir mão. Dando continuidade ao projeto do primeiro semestre, ofereceremos 
as possibilidades de divulgação do Centro observando a temática responsabilidade socioambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Marketing verde. Responsabilidade socioambiental. Centro de For-
mação Profissional Murialdo
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Captação da Água da Chuva: Uma alternativa Sustentável para a Economia Escolar

AUTORES: Andréia Caroline Rech, Elisete Ferreira Borges, Danúbia de Oliveira de Lara, Irislaine 
Hoffmann Attolini

PROFESSOR ORIENTADOR: Janaína Oliveira

RESUMO: Este projeto é um estudo sobre a captação da água da chuva como forma de economia e 
reutilização desta água em benefício das instituições de ensino. Surge como uma alternativa viável e 
inteligente, tendo em vista o problema da escassez mundial da água de boa qualidade e a preocupa-
ção de criar uma nova geração mais consciente com ações de sustentabilidade, como conscientiza-
ção para a utilização da água da chuva para o uso não potável.  Para isso, foi realizada uma pesquisa 
em uma escola de Educação Infantil da rede particular do município de Caxias do Sul que possui este 
sistema de aproveitamento da água da chuva, visando conhecer e discutir essa experiência para 
divulgar a possibilidade de sua implementação também em outras escolas do município. 

PALAVRAS-CHAVE: Captação da água da chuva. Escolas municipais. Caxias do Sul. Sustentabilida-
de. Responsabilidade socioambiental. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: A Instituição Escolar na Preservação Ambiental

AUTORES: Andressa Gazzoni Zatti, Monica Demeda, Natali Fagundes Correa

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: Nosso projeto trabalha a conscientização sobre o meio ambiente com as crianças da Edu-
cação Infantil, fazendo com que as mesmas saibam que podemos transformar um simples material 
reciclável em brinquedos. Realizamos palestra e oficina de confecção dos brinquedos, que teve efe-
tiva participação. Mesmo sendo pequenos, os alunos já entenderam que temos que preservar nosso 
meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Responsabilidade socioambiental. Escola.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Dedo verde: um olhar sobre os projetos ambientais

AUTORES: Bruno de brito pereira, Fabiane Lima da Silva, Rosângela Aparecida Machado, Édina 
Pricila Polli

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O presente estudo, compreendido no eixo Responsabilidade Socioambiental tem como 
problema central proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes contextos de aplicação em 
ações de Empreendedorismo Social. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo: inserir as crian-
ças no meio ambiente para que tenhamos uma melhor qualidade de vida levando a escolinhas par-
ticulares de Caxias do Sul, a importância da reutilização de matérias recicláveis. Será desenvolvida 
através dos seguintes objetivos específicos: Sensibilizar o grupo de pessoas envolvidas sobre impor-
tância de valorizarmos as questões ambientais; Desenvolver o senso crítico, respeito, cooperação e 
responsabilidade referente ao meio ambiente em crianças da pré- escolares; Conscientizar as crian-
ças, pais e profissionais sobre a importância de utilizarmos a separação do lixo, reciclagem e limpeza 
do meio ambiente como imprescindível para a manutenção saudável de todo o ser vivo; Integrar pais 
no andamento do Projeto Ambiental; Formar multiplicadores preocupados com as questões de pre-
servação ambiental, efeito estufa, qualidade de vida. Para este estudo, o cenário investigado foram 
as escolinhas infantis associada ao SINPRE de Caxias do Sul.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Socioambiental. Educação Infantil.  Educação Ambiental. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Reaproveitamento da Água

AUTORES: Dieini Carla Crescencio, Estelen da Silva Luis, Fabiola Fabiana de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Kuhn

RESUMO: No decorrer dos últimos dias, em nossa cidade e região, observamos a precipitação 
de uma grande quantidade de chuva. As previsões futuras indicam que este fenômeno continuará 
acontecendo em nossa cidade até o final do ano. Em contrapartida, percebemos também o aumento 
na conta de água, tanto pelo consumo excessivo, quanto pelas taxas cobradas. A partir desses da-
dos, consideramos que uma boa solução para a diminuição das contas de água e aproveitamento 
das águas da chuva é a construção de cisternas. Pensamos então neste projeto, com a finalidade 
de possibilitar que a sociedade possa aproveitar essa água para usos diários em descargas de ba-
nheiros, limpezas domésticas, plantações, lavagem de carros, entre outras coisas.  Todos sabemos 
que o desperdício de água vem aumentando constantemente, causando preocupações em diversos 
lugares do País, pois a água é um dos recursos naturais mais importantes para a sobrevivência e é 
impossível reproduzi-la. Esperamos que com este projeto as pessoas tenham consciência da impor-
tância da água, e que a partir daí possam pensar mais sobre aproveitamentos, minimizando assim o 
excesso de água que vem sendo desperdiçado, diminuindo seus gastos e que possam também ter 
esta ligação com a natureza de aproveitamento deste bem natural, diminuindo a quantidade de água 
potável que é posta fora, cuidando assim do meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Reaproveitamento da água da chuva. Cirterna. Desperdício. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Costurando Ideias

AUTORES: Emanuela Borghetti, Daniela Capeleti Rizzon, Vanderleia Zanellato

PROFESSOR ORIENTADOR: Cristiane Turella Orozco

RESUMO: O projeto tem como objetivo conscientizar os envolvidos e suas famílias no processo de 
reciclagem do lixo inorgânico visando à preservação do meio ambiente e promovendo o interesse 
da criança na construção de brinquedos e objetos com sucatas. Tem a preocupação de estimular a 
prática da coleta seletiva, ressaltando a importância da reciclagem para a melhoria da qualidade de 
vida, utilizando para isso os três “R” como meio de preservação do meio ambiente. Reduzir: gerar 
menos lixo evitando desperdícios. Reutilizar: usar o lixo antes de descartá-lo, para a mesma função 
ou utilizá-lo de outras formas. Reciclar: aproveitar produtos jogados no lixo para a fabricação de no-
vos objetos. 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Criatividade. Reciclagem. Sucata.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Deficit da educação infantil em Caxias do Sul  e o Projeto Mão Amiga

AUTORES: Tatiane de Souza Dutkevicz, Amanda dos Santos Simonetto, Luciana Maria Lenzi

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: O presente projeto de pesquisa reflete o déficit de vagas na educação infantil em Caxias 
do Sul, que atualmente vem sendo discutido em nossa sociedade, trazendo as escolas privadas 
como uma aliada na diminuição desse índice, a qual ajuda disponibilizando vagas para o município 
abranger uma parte dessa demanda. O projeto Mão Amiga também vem para apoiar esse trabalho, 
ajudando financeiramente famílias que não conseguem contribuir com todo o valor da mensalidade 
da escola de educação infantil, onde seu filho é inserido. O projeto ajuda também com palestras 
mensais para a conscientização dos pais sobre a importância do estudo e do bem cuidar na forma-
ção básica das crianças, valorizando não apenas o cuidar, mas o educar como objetivo principal. Os 
profissionais que atuam na educação infantil precisam ter no mínimo a educação básica, conhecida 
também como magistério. 

PALAVRAS-CHAVE: Déficit da educação infantil. Projeto Mão Amiga. Caxias do Sul. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Reinvenção dos brinquedos na brinquedoteca nas Casas Lares

AUTORES: Andréia Gonçalves de Oliveira, Fabiane Coelho Santos, Helena de Fátima Ramos dos 
Reis

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: Este projeto de pesquisa é um aprofundamento do projeto “A Importância da Ludicidade 
nas Casas Lares”, que foi realizado no primeiro semestre de 2015, e fundamentou a importância e 
os benefícios da brinquedoteca no desenvolvimento das crianças acolhidas nas Casas Lar Murial-
do. Nesta Atividade Prática Supervisionada (APS) o objetivo é analisar  iniciativas na produção de 
brinquedos que valorizam o conceito de sustentabilidade, reduzindo o consumo e o desperdício. A 
indústria do brinquedo é um mercado crescente e as inovações acabam muitas vezes afastando as 
crianças do contato com materiais que possibilitam a exploração e a valorização de brinquedos sim-
ples e sustentáveis.  O método da pesquisa foi a revisão bibliográfica, por meio do qual procuramos 
mostrar a evolução dos brinquedos, a faixa etária adequada, a composição, os benefícios e malefí-
cios dos materiais utilizados na confecção dos brinquedos. 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedo. Criança. Sustentabilidade. Casas Lar Murialdo.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Pedagogia Social

TÍTULO: Respeito na acessibilidade ao cadeirante como caminho para  a inclusão social

AUTORA: Maria Vaniza Rigotti, Edson da Silva Coelho

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O assunto abordado nesta pesquisa é de interesse social, com o tema acessibilidade, 
especificamente analisado quanto ao P.C.R (pessoa em cadeira de rodas) e a preocupação da so-
ciedade em garantir o direito de ir e vir destas pessoas. Este trabalho discorre sobre as dificuldades 
encontradas pelas  P.C.R em acessar a área central da Cidade de Caxias do Sul- RS, e tem como 
objetivo o estudo atualizado da situação local quanto a este tema. O método de estudo foi através 
de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa da acessibilidade no comércio da área central da 
cidade e da utilização das vagas de estacionamento garantidas às pessoas com alguma deficiência 
física. Através da pesquisa realizada na amostragem de lojas comerciais e o seu resultado quanto 
à acessibilidade aos cadeirantes, demonstra que a cidade não está adequada às normas e leis que 
garantem a inclusão social destas pessoas, conforme a norma NBR 9050/2004, amparada pelo esta-
tuto da pessoa com deficiência através da LEI Nº 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, como também não se adequou ao Decreto Municipal 15.880, para a utilização das vagas 
de estacionamento destinadas para pessoas com deficiência e/ou com dificuldade de locomoção.  

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Acessibilidade. Inclusão Social. Pessoa portadora de deficiência. 
Cadeirante.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Um Mundo Melhor

PROFESSOR ORIENTADOR: Franciele da Silva Vieira, Carla Campos Pezzi, Priscila Fernandes 
Dinnebier

AUTORES: Gênesis Sobrosa

RESUMO: Considerado um exercício de cidadania, nosso projeto busca divulgar as necessidades 
da Casa Lar Murialdo por meio da divulgação em redes sociais. Nossa proposta é, mensalmente, en-
trar em contato com a Casa, listar as necessidades e publicar nas redes sociais. Os projetos sociais 
são formas de fazer crescer nos indivíduos conscientização perante o papel que cada um tem na 
sociedade. Além disso, despertam dentro de cada um a solidariedade. É válido dizer que os projetos 
sociais, por vezes, são considerados trabalhos de cunho voluntário, portanto, atitudes de um ou mais 
indivíduos que desejam proporcionar melhor qualidade de vida a uma dada comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Empreendedorismo Social. Projeto Social. Casa Lar 
Murialdo. Redes Sociais.



89

Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Compartilhe Solidariedade no Lar da Velhice São Francisco de Assis

AUTORES: Paula Indianara de Andrade, Tatiana Elisa Kummer

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Copelli

RESUMO: Este projeto tem como objetivo conhecer a realidade do Lar da Velhice São Francisco de 
Assis e promover uma ação de responsabilidade social para coleta de alimentos, buscando auxiliar 
no atendimento parcial das necessidades dos idosos.  O método utilizado foi a coleta de dados atra-
vés de entrevista com o administrador da entidade, na qual se identificaram as dificuldades enfren-
tadas, principalmente no que se refere a necessidade de alimentos não perecíveis, que garantem 
a alimentação básica do idoso. Foram arrecadados 74 kg de alimentos não perecíveis, entregues 
à instituição no dia 08 de Novembro de 2015. As doações foram recebidas com grande emoção e 
satisfação por todos do Lar. Conclui-se, com este trabalho, sobre a importância da realização desta 
campanha de solidariedade, com a qual tivemos a oportunidade de ajudar a instituição Lar da Velhice 
São Francisco de Assis, trazendo grande lição em nossas vidas, pois todos passarão por essa fase 
da vida, precisando do auxílio de pessoas que estão dispostas a fazer o bem. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Idosos. Lar da Velhice São Francisco de Assis.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Responsabilidade Social: do conceito à prática

AUTORES: Fabiana Vens de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: O presente trabalho abrange um assunto de grande importância para a sociedade atual: 
a responsabilidade social. Através de uma pesquisa bibliográfica buscou-se um maior entendimento 
sobre o tema exposto. Foi abordado, de forma breve, o histórico da responsabilidade social, bem 
como os conceitos que a definem de forma a gerar conhecimento sobre o assunto. A Responsabili-
dade Social Empresarial está cada vez mais presente nas organizações, pois elas atendem as ques-
tões éticas, econômicas e legais além de estar atuando junto com a sociedade. Um estudo de caso 
foi conduzido de forma a descrever as práticas sociais adotadas por uma empresa de grande porte 
da Serra Gaúcha, a qual é pioneira na região e até mesmo no país na implantação de programas 
voltados ao desenvolvimento e bem-estar de seus colaboradores e da comunidade. Em razão da 
pesquisa realizada, foi possível concluir que a empresa atende às disposições legais relativamente 
ao tema da responsabilidade social e também busca criar ações filantrópicas para o bem-estar dos 
seus colaboradores e da comunidade em geral. Como não existe uma fórmula pronta para a implan-
tação das práticas sociais, as empresas devem ser criativas e adotar programas condizentes com a 
realidade da organização e também da sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Sustentabilidade. Conceito. Empresa.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde

AUTORES: Simone Oliveira Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: Os resíduos de saúde apresentam um alto potencial de infecção e contaminação. Quando 
são descartados de maneira inadequada no meio ambiente, provocam alterações no solo causando 
danos à vegetação. No ar, quando queimados de forma incorreta, liberam um gás altamente tóxico, e 
nos rios, esse material contaminado se espalha com maior facilidade prejudicando qualquer ser vivo 
que entrar em contato com essa água. Descartados nos lixões, muitos catadores têm contato com o 
produto contaminado e acabam se ferindo ocasionando graves doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de serviços de saúde. Meio Ambiente. Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde.



93

Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Horta sustentável

AUTORES: Eliane Fatima Dos Santos Oliveira, Gilcene Vanessa Oliveira, Liliane Aparecida Dos 
Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: Este projeto busca, de maneira geral, a promoção de sustentabilidade por meio da res-
tauração da horta localizada no pátio externo da Instituição Lar da Velhice São Francisco de Assis. 
O idoso, por viver em situação de isolamento, tem tempo ocioso e energia para que possa, dentro 
de suas limitações, realizar a manutenção após a execução do projeto. Assim, terá uma vivência 
em harmonia com a natureza de forma sustentável, gerando ganho econômico, social e psicológico, 
também trazendo qualidade de vida e alimentação mais saudável. Para a execução do projeto foram 
adquiridas em uma floricultura mudas de espécies de hortaliças variadas e temperos, como: alface, 
radite, espinafre, beterraba, couve-folha, cebola, salsa e outros. Também se realizou a revitalização 
da estrutura de concreto dos canteiros da horta, com a pintura do local. Teve o empreendimento de 
quatro horas de trabalho e houve a ajuda de familiares voluntários. Dessa maneira fica um exemplo 
simples, econômico e fácil, para que mais pessoas possam aplicar em outras Instituições, agindo 
assim de forma socioambientalmente responsável. 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Horta. Responsabilidade socioambiental. Lar da Velhice São Francisco 
de Assis.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Dando nova vida ao óleo utilizado na cozinha

AUTORES: Marcio Paschoal, Michele Borges, Silvia Ferreira Velho Perez

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Copelli

RESUMO: O óleo de cozinha é utilizado em milhares de lares, restaurantes e indústrias e tem sido 
descartado de forma inadequada na natureza, causando enormes prejuízos para o meio ambiente, 
solo e animais. Dessa forma, é imprescindível a conscientização da sociedade para o descarte cor-
reto de um produto que pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de produtos como 
sabão e velas, por exemplo. Assim, o presente projeto teve como objetivo conscientizar as pessoas 
do quão nocivo o óleo pode ser e fazer com que adotem novos hábitos de reciclagem do produto.
Como metodologia foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Através desta atividade 
pode-se concluir que o descarte correto é vital tanto para o ambiente quanto para a sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. Óleo de Cozinha. Conscientização.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Produção energética e preservação ambiental: biodigestor

AUTORES: Amanda Ramos

PROFESSOR ORIENTADOR: Fabiola P. Balzan

RESUMO: Para a realização do presente artigo, foi analisada uma propriedade rural no interior de 
Caxias do Sul-RS, onde foi observado que os dejetos dos animais não são tratados e dispostos 
adequadamente, o que causa prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, à economia e à sociedade, 
uma vez que podem contaminar o ar, o solo e a água. Tem como foco estudar o uso de biodigestores 
como fonte de energia a partir de dejetos de origem animal, sendo uma fonte de energia alternativa 
que substitui a utilização da lenha, do carvão vegetal e do gás liquefeito de petróleo, através da pro-
dução do Biogás. Isto causa menos impacto ao meio ambiente e traz múltiplos benefícios, os quais 
são apresentados e analisados neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor. Biogás. Meio Ambiente. Propriedade rural de Caxias do Sul-RS.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Promovendo a consciência sobre as lesões por esforço repetitivo

AUTORES: Lucas dos Santos Soares

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Sobrosa

RESUMO: O presente projeto objetiva proporcionar aos funcionários de uma empresa do ramo me-
talúrgico melhor qualidade de vida e saúde, no que se refere a questão da LER (Lesões por Esforço 
Repetitivo). Parte-se da problemática: como vem sendo realizado este trabalho de conscientização 
com os funcionários referente aos riscos das  lesões, e como eles compreendem e desenvolvem 
estes conceitos. Para tanto, o método utilizado será a partir da abordagem qualitativa e exploratória. 
Já para a coleta de dados será aplicado um roteiro de entrevista para ser respondido pelo gestor de 
recursos humanos de uma empresa do ramo metalúrgico, do município de Caxias do Sul, RS. Além 
disso, serão disponibilizados dois vídeos, um sobre ergonomia no trabalho e outro com um profissio-
nal de educação física realizando uma série de alongamentos que previnem essas lesões. Espera-se 
como resultado que tais atividades despertem o interesse destes participantes para a temática da 
LER.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Lesões por Esforço Repetitivo (LER). Trabalhadores metalúrgicos. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Profissionais de ajuda e as dores que carregam no jaleco

AUTORES: Isadora Alves Silva, Jucéli Lemos, Graziela Isoton

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O presente artigo trata do sofrimento de profissionais da área da saúde, em especial aos 
profissionais da área da enfermagem. Sabe-se que o trabalho na área da saúde é árduo e muito des-
gastante devido à carga horária elevada e também à convivência com pessoas e familiares, muitas 
vezes debilitados, em estado de sofrimento. E isso acaba interferindo diretamente na qualidade de 
vida do trabalhador, causando, muitas vezes, até a síndrome de bournout

PALAVRAS-CHAVE: Sofrimento. Saúde. Síndrome de Bournout.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: A inclusão de pessoas com sindrome de down no ambiente de trabalho

AUTORES: Alana Iob Beck, Graziele Suliane Dias Peruzzo, Thais Dias Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Copelli

RESUMO: Este estudo aborda a inclusão de pessoas com Síndrome de Down no ambiente de tra-
balho e tem como objetivo descrever como ocorre a inclusão de pessoas portadoras dessa síndrome 
no contexto laboral organizacional. A metodologia utilizada consiste de uma pesquisa qualitativa, 
seguida da técnica bibliográfica. Foram coletados dados através de uma entrevista semiestruturada 
aplicada a uma psicóloga e a uma assistente social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais - APAE de Caxias do Sul, Rio Grande Do Sul. Os resultados apontam que o histórico da inclusão 
em Caxias do Sul começou a partir do ano 2000, com diversas inclusões no mercado de trabalho, e 
conforme as entrevistadas nesse período permaneceram empregadas 10 pessoas. Ainda, os resulta-
dos da investigação permitiram evidenciar que a principal razão para a não aceitação dos portadores 
de Síndrome de Down é o desconhecimento das pessoas sobre a anomalia e limitações apresen-
tadas por esses portadores. Além disso, constata-se que os contratantes, após o convívio com os 
portadores de Síndrome de Down, aprenderam que os mesmos podem se superar e surpreender as 
pessoas através do seu desempenho no trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Ambiente de trabalho. Inclusão. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: O desafio da gestão de pessoas em empresas familiares

AUTORES: Andreia Ribeiro de Freitas, Rejane Maria Durante, Vanessa Maurina de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Sobrosa

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo caracterizar as empresas familiares e identificar as 
dificuldades enfrentadas pela área de gestão de pessoas em empresas com essa estrutura, através 
da realização de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e exploratória. São consideradas 
empresas familiares aquelas concebidas e definidas com base nos critérios de propriedade, gestão 
e sucessão com relação a membros de uma mesma família, tendo o fundador como representante e 
o principal dirigente da empresa. Os resultados da pesquisa apontam que nas empresas familiares 
as relações profissionais frequentemente vão de encontro com as relações de parentesco entre os 
membros da organização e que este é um desafio a ser enfrentado pela área de gestão de pessoas. 
Além disso, é tarefa da área de gestão de pessoas fazer com que os indivíduos trabalhem em har-
monia, favorecendo o crescimento da empresa e a competitividade junto ao mercado atual.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas. Empresas familiares. Pesquisa bibliográfica. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Um destino sem crachá

AUTORES: Érica Bassani Boeira, Leticia Campagnolo Minossi, Fernanda Borges de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O presente artigo estuda os processos demissionais ocasionados quando o empregador 
desliga o funcionário. Os impactos causados pelo desemprego e seus índices, a busca por o novo 
emprego, que leva o indivíduo a reavaliar toda sua estrutura familiar, financeira, social e psicológi-
ca. Com este estudo pode-se avaliar as medidas legais que devem ser tomadas pela empresa, os 
motivos que levam ao desligamento, a postura do profissional que realizará o processo de demissão 
e como o desemprego afeta o psicológico do indivíduo. O artigo também relata, de forma breve, a 
busca pelo novo emprego, a volta ao mercado de trabalho e as dificuldades hoje encontradas pelas 
pessoas que buscam uma inserção ou recolocação no mercado. Para desenvolver este trabalho rea-
lizaram-se pesquisas como: bibliográfica, documental e exploratória, nas quais foi possível identificar 
as dificuldades do indivíduo nesta situação. Com este estudo, conclui-se que a perda do emprego é 
extremamente traumática para o indivíduo, podendo ser ainda pior se não houver uma postura ade-
quada do profissional de RH que realiza esse processo. Constata-se que os índices de desemprego 
de pessoas desocupadas é o maior desde que se iniciaram as pesquisas em 2012, o que assusta 
muito a população que busca uma recolocação ou uma inserção no mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Demissão. Processos demissionais. Impactos. Empregador. Empregado.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Central de recondicionamento de computadores - Fase II

AUTORES: Leonardo Bolzan de Morais, Jonny William Deitos, Daniel Martinho Bisleri

PROFESSOR ORIENTADOR: Wagner Alencar Hennicka

RESUMO: O objetivo do presente projeto é analisar e demonstrar os benefícios que a Central de Re-
condicionamento de Computadores (CRC) oferece aos jovens em situação de vulnerabilidade social 
em Caxias do Sul. Esse projeto contempla a segunda fase da CRC, dando continuidade ao projeto 
realizado no primeiro semestre, no qual foram elaboradas as formas de criação da mesma. Neste 
estágio, espera-se contribuir com a capacitação social e profissional desses jovens, qualificando-os, 
além de colaborar com a inclusão digital e com as políticas de TI Verde, reduzindo assim os índices 
de vulnerabilidade social

PALAVRAS-CHAVE: Central de Recondicionamento de Computadores.  Vulnerabilidade Social.  In-
clusão Digital.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TÍTULO: Lixo Eletrônico Pontos de Coleta de Caxias do Sul

AUTORES: Estevão Bordin, Sandro Nora, Igor Boneman

PROFESSOR ORIENTADOR: Eduardo Frey

RESUMO: Este projeto foi desenvolvido para proporcionar às pessoas informações sobre o descarte 
correto do lixo eletrônico na região de Caxias do Sul, pois entende-se que muitos não têm esse co-
nhecimento. Descartam esse material, contendo substâncias tóxicas e poluentes, no meio ambiente, 
em lixos comuns. O trabalho contempla a criação de um vídeo animado, cuja narrativa traz uma 
criança e sua família e o contexto do lixo eletrônico, proporcionando mais esclarecimentos sobre os 
locais que recebem esse tipo de material, além de tratar de reciclagem e o reaproveitamento. Ainda, 
pensando-se na acessibilidade do vídeo, além das cenas com áudio, foram inseridas legendas para 
pessoas com algum tipo de problema auditivo.  O vídeo foi compartilhado nas redes sociais com ob-
jetivo de atingir um público maior, com as mais variadas idades.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade socioambiental. Reciclagem. Pontos de coleta. Lixo eletrôni-
co. E-Lixo. Vídeo.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento de Sistema WEB

TÍTULO: Estudo do design e prototipagem de telas do aplicativo online para caronas – Green-
go: transporte colaborativo.

AUTORES: Mayron Dalla Santa de Carvalho, Jones Heckler

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: O Greengo é um projeto voltado para transporte colaborativo, em formato de aplicativo 
mobile, que conecta motorista e caroneiro e integra oferta e procura de caronas intermunicipais com 
o objetivo de proporcionar melhoramentos significativos na sociedade, nos indivíduos e no ambiente. 
O presente trabalho é a continuidade do conteúdo abordado em semestres anteriores, portanto, há 
evolução cronológica e acúmulo de conteúdo gerado nas últimas três Atividades Práticas Supervi-
sionadas (APS’s) realizadas. Os documentos anteriores estão disponíveis como anexos ao presente 
trabalho, provendo o detalhamento e o entendimento global do projeto. Este documento apresenta o 
detalhamento de padrões visuais e entendimento da ferramenta utilizada para a posterior preparação 
do MVP (Minimum Viable Product), que é o apanhado do desenvolvimento das principais funciona-
lidades que devem servir como objeto de validação para a continuidade ou aprofundamento de pro-
jetos. Como resultado deste documento, apresentam-se os artefatos visuais aplicáveis à ferramenta 
proposta. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo móvel. Caronas. Padrão Visual. Logotipo. App.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento de Sistema WEB

TÍTULO: DescarteAqui

AUTORES: Diogo Barboza, Mateus da Silva Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Eduardo Frey

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo auxiliar a sociedade da região nordeste do Rio Grande 
do Sul a descartar corretamente seus resíduos. Para atingirmos este objetivo utilizaremos a internet 
como ferramenta principal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais conceitos envolvi-
dos neste trabalho, como reciclagem, descarte correto, meio ambiente, desenvolvimento de sistemas 
Web. O resultado obtido neste trabalho foi considerado satisfatório, pois consegue demonstrar, atra-
vés da aplicação, o verdadeiro significado do projeto. Concluímos, com base nos estudos realizados, 
que a sociedade deve amadurecer muito ainda a questão do desenvolvimento sustentável. Deve 
utilizar de ferramentas que consigam atingir o maior número de pessoas, como, por exemplo, as 
utilizadas neste trabalho, ferramentas gratuitas, que somadas a um pouco de conhecimento podem 
resolver e muito alguns problemas como o do meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Descarte. Sistemas Web. Meio Ambiente. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento de Sistema WEB

TÍTULO: Prototipação das telas do sistema de e-commerce da loja virtual do Volga Foto Estú-
dio Ltda

AUTORES: Rodrigo Pauletti, Paulo Ricardo Lopes Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: Este relatório técnico, parte do trabalho de Análise e Projeto de Sistema Web realizado 
no semestre anterior para uma loja virtual de um estúdio fotográfico. Neste trabalho, foi desenvolvida 
a prototipação das telas do Sistema, utilizando os requisitos funcionais, diagramas e casos de uso 
elaborados anteriormente. Após a análise ser aprovada pelo proprietário, foi desenvolvido o sistema 
proposto no relatório. Logo após a fase de prototipação ter sido finalizada, foi apresentada novamen-
te ao cliente para visualização e correções nos dados, tanto na parte de produtos quanto na parte 
empresarial. 

PALAVRAS-CHAVE: Prototipação de Telas. Sistema WEB. E-Commerce. Loja Virtual.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento WEB

TÍTULO: Sistema para localizador GPS Buscapet

AUTORES: Irlane Evangelista, Laerte dos Reis, Ricardo Busnello

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de localização por GPS para 
animais de estimação, uma vez que o cuidado com esses animais vem crescendo cada vez mais. 
Nesse sentido, este projeto contempla o desenvolvimento de um site e a comunicação com aplicati-
vos para dispositivos móveis como plataforma para um dispositivo localizador. 

PALAVRAS-CHAVE: Site. Localização. Aplicativo. GPS. Animais de estimação. 



111

Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Dispositivos Móveis

TÍTULO: Implementação de aplicação mobile para teste de inibição e comportamento, modu-
lação e inibição de resposta – Go/No–Go

AUTORES: IMarco Rodrigues, Flávio Paganin

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: Este relatório apresenta a implementação de um software para dispositivo móvel que 
reproduz Teste de Inibição do Comportamento, Modulação e Inibição de Resposta (Go/No–Go). A 
partir do problema apresentado e o desenvolvimento da app, foram levantados os requisitos para 
a aplicação exigidos pelo teste. Definiu-se pela utilização da ferramenta MIT AppInventor para sua 
construção. Como resultado, são apresentados os requisitos e as telas da aplicação com a descrição 
de suas funcionalidades e aspectos de sua análise e desenvolvimento. Também é disponibilizado o 
link para o download do software. 

PALAVRAS-CHAVE: Go No-Go. Teste. Controle Inibitório. Aplicação. Mobile. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Dispositivos Móveis

TÍTULO: Bluecard

AUTORES: Leonardo Silva, Iago Palhano Borges

PROFESSOR ORIENTADOR: Eduardo Frey

RESUMO: Neste projeto, apresenta-se a sequência do trabalho desenvolvido no semestre passado, 
quando foi realizado o detalhamento do escopo, análise de requisitos, ciclo de vida e protótipo do 
aplicativo Bluecard - desenvolvido na linguagem de programação MIT App Inventor -, que tem como 
objetivo facilitar a troca de dados profissionais entre as pessoas, ou seja, um cartão de visitas virtual. 
Neste semestre, realizou-se um estudo da plataforma Android e Bluetooth, com o fim de implemen-
tação do aplicativo via Bluetooth. Neste trabalho, apresentam-se algumas das funcionalidades, que 
estão totalmente operantes e em funcionamento. Também são demonstradas, neste projeto,  a idea-
lização, o desenvolvimento, os blocos utilizados e a maneira que o aplicativo será divulgado.

PALAVRAS-CHAVE: Bluetooth. Android. MIT. Aplicativo. Bluecard. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Projeto SGS

AUTORES: Matheus Orlandi Barbosa, Marcos Cazanatto, Vitor Traunt

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Este artigo é voltado para o projeto da análise, apresentação e resultados obtidos no pla-
nejamento de um software que facilitará a organização de tarefas de pequenas empresas. O Sistema 
Gerenciador de Serviços (SGS), software proposto pelo grupo, seria um método capaz de assegurar 
o resultado final e garantir o monitoramento do processo de entrada e saída de pedidos das empre-
sas, com relatórios específicos e confiáveis, de maneira simples, padronizada e personalizável. 

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Software. Gerenciamento de ordens de serviço. Gerenciamento 
de projetos. Sistema Gerenciador de Serviços. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Análise de sistema de planejamento financeiro pessoal para dispositivos móveis

AUTORES: Cristiano Diniz Pinto, Rafael Nora

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Este trabalho é uma análise de sistema de planejamento financeiro pessoal para disposi-
tivos móveis, com a finalidade de ser uma ferramenta de educação financeira, auxiliando a criação 
de uma consciência financeira, por meio do viabilizar aos seus usuários o registro e categorização 
de todas as receitas, despesas e controle de metas por categorias, trazer indicadores e visões que 
gerem informação para os mesmos, permitido a criação de uma consciência financeira, ou seja, edu-
cando-os. Para tanto, foram empregados os métodos de pesquisa qualitativa exploratória sobre os 
principais temas abordados, além de uma verificação de planilhas eletrônicas de orçamento pessoal 
e estudo de caso de um sistema de planejamento pessoal para dispositivos móveis, sendo que a 
análise é baseada na análise orientada a objetos, com a utilização da linguagem de modelagem Uni-
ficada (UML) para modelagem gráfica do sistema. Como resultado, foi produzida uma análise pronta 
de um sistema para o desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise. Projeto. Sistema. Dispositivo móvel. Orçamento. Planejamento. Edu-
cação. 
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Curso: Medicina Veterinária

TÍTULO: Mormo: características gerais e perspectivas sobre a doença

AUTORES: Diego Pinheiro, Luciane Chaida, Caio De Zoezi

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: O ano de 2015 ficou marcado pelo retorno de uma zoonose, o Mormo, que se acreditava 
estar erradicada no Brasil. Casos no Rio Grande do Sul e em diferentes estados do Brasil estão as-
sustando proprietários de equinos. O objetivo deste estudo é realizar um diagnóstico sobre aspectos 
gerais relativos à doença. Utilizou-se, para esse fim, pesquisa bibliográfica e documental, observa-
ção participante, além de entrevistas qualitativas semiestruturadas com dois médicos veterinários e 
com o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). As atividades envolveram os aca-
dêmicos da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, do curso de Medicina Veterinária da 
Faculdade Murialdo. Verificou-se que existe pouco conhecimento sistematizado sobre a doença, 
algumas pessoas creem que os exames não têm resultados fidedignos; e que existe a necessidade 
do aumento da fiscalização sobre o trânsito de animais. Como fator positivo, destacou-se o aumento 
no número de exames. 

PALAVRAS-CHAVE: Mormo. Zoonose. Equinos. 
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