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APRESENTAÇÃO

Semestre após semestre, o Fórum de Iniciação Científica apresenta significativo crescimento, 
não somente no número de trabalhos apresentados, mas também em importância para a comu-
nidade acadêmica da FAMUR. Importância no sentido do Fórum estar consolidado como principal 
evento da Instituição, responsável por difundir e multiplicar a produção discente/docente.

Nesta sétima edição, realizada de 26 a 30 de junho de 2017, foram apresentados 174 trabalhos, 
sendo 135 resultados de Atividade Prática Supervisionada Institucional ; 11 projetos de Pesquisa e 
Extensão Acadêmica (ligados ao Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA); 3 trabalhos 
de Grupos de Estudos do Curso de Medicina Veterinária; e 25 trabalhos de disciplina do Curso de 
Medicina Veterinária e do curso de Agronegócio, totalizando 174 apresentações. Destas, foram 
selecionados 154 trabalhos, dos quais constam o resumo nesta publicação. 

Com esses resultados, a FAMUR caminha e cresce consolidando seus valores e princípios, que, 
entre eles está a Inovação Pedagógica, por meio da prática do Ensino Investigativo. Boa leitura a 
todos!

Boa leitura!

 

Juliana Rossa

Coord. Fórum de Iniciação Científica

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica

 



ENSINO INVESTIGATIVO

Ensino Investigativo Semestre após semestre, o Fórum de Iniciação Científica apresenta sig-
nificativo crescimento, não somente no número de trabalhos apresentados, mas também em im-
portância para a comunidade acadêmica da FAMUR. Importância no sentido do Fórum estar con-
solidado como principal evento da Instituição, responsável por difundir e multiplicar a produção 
discente/docente.

Nesta sétima edição, realizada de 26 a 30 de junho de 2017, foram apresentados 174 tra-
balhos, sendo 135 resultados de Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS); 11 projetos 
de Pesquisa e Extensão Acadêmica; 3 trabalhos de Grupos de Estudos do Curso de Medicina Vet-
erinária; e 25 trabalhos de disciplina do Curso de Medicina Veterinária e do curso de Agronegócio, 
totalizando 174 apresentações. Destas, foram selecionados 154 trabalhos, dos quais constam o 
resumo nesta publicação.

Com esses resultados, a FAMUR caminha e cresce consolidando seus valores e princípios, que, 
entre eles está a Inovação Pedagógica, por meio da prática do Ensino Investigativo.

 

Prof. Roberta Lopes Augustin

Coord. Acadêmico-Pedagógica
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PESSOAS
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Aplicação de pesquisa de clima organizacional e definição do perfil 
socioeconômico dos voluntários do Posto CVV Caxias do Sul 

- Autores: Geder Evando Gomes Weber,Gisele da Silva de Figueiredo, 

- Professor orientador: Janay Caon Pieruccini 

 

- Resumo: O estudo aqui apresentado tem por sujeito o Posto CVV Caxias do 
Sul, entidade de interesse social, que desenvolve gratuitamente um serviço 
humanitário de apoio emocional e prevenção do suicídio, cuja realização é 
integralmente executada por voluntários. O presente estudo tem por objeto a 
aplicação de conhecimento de gestão de pessoas a esta realidade particular, de 
forma que em um primeiro momento elenca conhecimentos embasados em 
referencial teórico, e, em uma segunda parte, apresenta os resultados da 
tabulação dos dados do instrumento de pesquisa de perfil socioeconômico e 
pesquisa de clima organizacional aplicado aos colaboradores desta entidade, 
explanando, a seguir, sobre as interpretações dos resultados. Em sua terceira 
etapa, este estudo pretende elaborar um plano de ação, com atividades que 
intentam melhorar o clima organizacional do Posto CVV Caxias do Sul. 

 

- Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Voluntariado. Motivação. Pesquisa de 
clima organizacional. Perfil socioeconômico. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Remuneração e carreira na gestão de pessoas 

- Autores: Jocemar Schossler,Marilaine do Rosario Auzani, 

- Professor orientador: Magda de Toni 

 

- Resumo:  

 

- Palavras-chave: Remuneração. Carreira. Pessoas. Motivação. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  A espiritualidade no trabalho 

- Autores: Miriam Roth Maciel,Vera Reina de Menezes Ferreira,Gilmar Luiz 
Moreira Junior 

- Professor orientador: Viviane Girondi  Copelli 

 

- Resumo: A espiritualidade nas organizações mostra que no mundo moderno 
o grande diferencial competitivo são as pessoas. Sendo assim, cada vez mais 
as organizações buscam no perfil do colaborador com uma característica 
denominada inteligência espiritual. Com isto, é importante estudar como é 
percebida a espiritualidade nas instituições, por seus gestores e por seus 
empregados. Qual seu impacto no ambiente de trabalho organizacional na visão 
dos mesmos? Será realizado um estudo de caso, através da pesquisa 
exploratória, descritiva e quantitativa, aplicando-se o questionário com perguntas 
fechadas. Este material servirá para a elaboração do artigo proposto para a 
Atividade Prática Supervisionada (APS) do segundo semestre de 2017. 

 

- Palavras-chave: Espiritualidade. Trabalho. Gestores. Funcionários. 
Organização. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Mercado de trabalho e a inserção de pessoas com Síndrome de 
Down 

- Autores: Patricia Fonseca da Costa,Melissa Rodrigues,Vanessa Fochezatto 

- Professor orientador: Viviane Girondi  Copelli 

 

- Resumo: A ocorrência da Síndrome de Dow é de 1 para cada 700 a 800 
nascimentos. Levando-se em conta toda a população brasileira, esta síndrome 
atinge cerca de 270 mil pessoas no Brasil.  As deficiências intelectuais, além de 
ocasionarem maiores dificuldades de ambientação, são as que mais afetam as 
pessoas, dificultando o estímulo ao desenvolvimento intelectual e a inclusão. 
Porém, quando são oportunizadas condições às pessoas com deficiência, é 
possível perceber os seus talentos e suas habilidades e o quanto elas são 
capazes de se desenvolver. Além disso, a pessoa com deficiência tem direito ao 
trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. São objetivos deste estudo 
o discernimento da evolução da história da síndrome, bem como o 
desenvolvimento e a inclusão dos portadores no ambiente de trabalho, 
apresentando as principais abordagens referentes aos aspectos legais, 
relacionados com a empregabilidade das pessoas com esta síndrome. 

 

- Palavras-chave: Síndrome de Down. Inclusão. Ambiente de Trabalho. 



17

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO FINANCEIRA
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Financeira 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título:  Análise do gasto do óleo diesel de uma empresa 

- Autores: Louise de Oliveira Gesteira,Monique Hugentobler de 
Lima,Francielen Pamela Pimentel 

- Professor orientador: Gladis Bortoli Poleto 

 

- Resumo: O presente trabalho trata de um grande impacto ambiental causado 
pelo óleo diesel se não descartado adequadamente. Por esse motivo, realizou-
se uma pesquisa quantitativa baseada no gasto que a filial Caxias do Sul da 
empresa TNT Mercúrio Cargas e Encomendas SA obteve em determinado 
período. O gráfico e o embasamento teórico auxiliaram na compreensão da 
“visão empresa” na preocupação ao atuar de forma sustentável no mercado. 
Observou-se, também, que a empresa se compromete com a relação aos 
impactos causados ao meio ambiente, visto que zela sua imagem e 
reconhecimento no mundo dos negócios. 

 

- Palavras-chave: Impacto Ambiental. Poluição. Óleo Diesel. Sustentabilidade. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Financeira 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Investimentos pessoais 

- Autores: Jorge  Reis Junior,Vagner Pereira Nepomuceno, 

- Professor orientador: Márcio Vanderlei Saueressig 

 

- Resumo: Investir é na verdade emprestar dinheiro para quem precisa, abrir 
mão de algo e arriscar, sendo a regra geral quanto maior o risco maior a 
possibilidade de rentabilidade. Neste projeto buscou-se desmistificar os 
principais conceitos associados a investimentos do mercado financeiro. São 
apresentados os perfis de investidores, as diferenças entre taxa prefixada e pós-
fixada e a classificação entre renda fixa e renda variável. É esclarecido como 
funciona a forma de tributação sobre cada aplicação. Como resultado final, 
apresenta-se uma comparação entre as rentabilidades históricas da Selic x 
Ibovespa através de um gráfico. Assim, demonstra-se qual tipo de renda 
(fixa/variável) foi a opção mais rentável nos últimos anos. 

 

- Palavras-chave: Investimentos. Perfil de investidor. Renda fixa. Renda 
variável. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Financeira 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título:  Análise de viabilidade de uma academia na Instituição Murialdo 

- Autores: Vanessa Argenta,Regiane Cavassola,Stefany Guimarães 

- Professor orientador: Odair Deters 

 

- Resumo: Tendo em vista o crescimento do número de acadêmicos da FAMUR, 
este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade de abertura de uma 
academia para a prática de atividade física no interior da Faculdade ou ao longo 
da sua quadra. Levando em consideração a satisfação plausível dos alunos, 
segundo a pesquisa realizada pelas acadêmicas, os acadêmicos, preocupados 
com sua qualidade de vida, lazer e o bem-estar, afirmaram que frequentariam 
esse ambiente na Instituição. Isso poderia levar, futuramente, à abertura do 
curso de um educação física. 

 

- Palavras-chave: Empreendedorismo. Saúde. Lazer. Academia. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Financeira 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Formação de preço de venda 

- Autores: Marina de Oliveira Gil,Carla Maurina, 

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

 

- Resumo: Este artigo científico tem como objetivo mostrar a importância da 
formação do preço de venda em empresa de pequeno ou grande porte, pelo fato 
de que o preço dos produtos e/ou serviços seja propício para um retorno 
financeiro adequado para a empresa, e para que o preço agrade o cliente. Para 
isso, foi realizado um estudo bibliográfico sobre o assunto e sobre temas 
intimamente ligados ao mesmo. O estudo caracterizou-se por pesquisa 
qualitativa exploratória e bibliográfica. As informações foram analisadas e 
verificou-se que a composição do preço de venda é muito importante, pois é um 
fator que influencia o cliente em suas decisões de compra, já que em mercados 
com um grande número de concorrentes as empresas precisam ter certeza de 
que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a lucratividade. 

 

- Palavras-chave: Gestão de custos. Preço. Venda. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE 

E EMPREENDEDORISMO
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Planejamento financeiro: Estética Graci 

- Autores: Daiane Rodrigues Guedes Bittencourte,Camila Turella,Graciela de 
Jesus Pereira 

- Professor orientador: Andrea Rivieri dos Santos 

 

- Resumo: O presente estudo de caso teve por objetivo propor um planejamento 
financeiro para Estética Graci. Foi feito um estudo através de coletas e análises 
de informações financeiras. Trabalhou-se com um histórico de informações de 
meses anteriores no intuito de elaborar projeções futuras. O trabalho foi 
fundamentado em bibliografia de administração financeira, conceituando-se 
planejamento financeiro e fluxo de caixa. Foram feitas também projeções do 
fluxo de caixa entre os meses de janeiro e maio. Com esse estudo, pretende-se 
que a empresa possa utilizar as oportunidades contidas nos dados projetados, 
evitando desvantagens identificadas neste estudo, a fim de não comprometer a 
saúde financeira da estética. 

 

- Palavras-chave: Estética. Planejamento Financeiro. Fluxo de Caixa. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Inovação em salões de beleza 

- Autores: BRUNA DA SILVA CARDOSO,PRISCILA MAZZOTTI,Leandro 
Ramos de Oliveira 

- Professor orientador: Darla Silvana Risson Ranna 

 

- Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar um panorama 
de como estão se desenvolvendo os salões de beleza dentro da inovação em 
Caxias do Sul. Foram utilizadas as bases teóricas de alguns dos principais 
autores específicos da inovação. Para que o estudo fosse realizado, foi aplicado 
um questionário amostral, adaptado de instrumento de pesquisa do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - Pintec (Pesquisa de Inovação). 
A coleta foi aplicada somente a 10 salões de beleza, com o intuito de demostrar 
uma amostra de uma população que conta com 692 salões de beleza 
cadastrados em pessoa física, e 1.019 salões de beleza cadastrados em pessoa 
jurídica, segundo dados fornecidos pela prefeitura de Caxias do Sul. Foi 
desenvolvida uma pesquisa de cunho exploratório, descritiva, analítica e 
transversal, que apontou as vantagens da aplicação da inovação em salão de 
beleza. No processo de análise, são demonstrados os requisitos necessários e 
os resultados que foram inovados junto ao crescimento que vem se 
desenvolvendo a cada dia em salões de beleza. Como sugestões para trabalhos 
futuros, entende-se que inovação em processo e serviço é um vasto campo para 
ser explorado. Pretende-se aplicar o questionário a todos os salões de beleza 
para que este estudo tenha maior fundamento. 

 

- Palavras-chave: Inovação. Salão de beleza. Caxias do Sul. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Fábrica de aplicativos: startup voltada ao desenvolvimento mobile 

- Autores: GUILHERME BASSANI BOEIRA,JOAO PEDRO FEIJO 
MACEDO,VINICIUS AVER 

- Professor orientador: Darla Silvana Risson Ranna 

 

- Resumo: O trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma empresa voltada à 
elaboração de aplicativos para dispositivos móveis. Buscou-se entender o 
comportamento do mercado através do planejamento de marketing, em conjunto 
com a pesquisa bibliográfica, integrando assim a forma de entender o 
comportamento do possível e futuro usuário do serviço. 

 

- Palavras-chave: Tecnologia. Gestão. Aplicativos. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título:  Crise x empreendedorismo: uma análise ao crescimento do 
Microempreendedor Individual 2015/2016 

- Autores: Mauricio Lopes Maidane,Sheile Ticz,Letícia Bárbara dos Reis 

- Professor orientador: Gladis Bortoli Poleto 

 

- Resumo: Este trabalho vem no intuito de influenciar e analisar o crescimento 
do microempreendedor em Caxias do Sul no ano de 2015/2016, examinando 
números e entrevistas, que mostram a importância do pequeno negócio na 
economia brasileira. Buscou-se apresentar uma possível saída para a crise que 
se alastrou em diversos setores da economia brasileira neste mesmo ano, 
afetando as principais geradoras de fonte de renda da região, as fábricas, 
deixando centenas de trabalhadores desempregados. Assim, o trabalho objetiva 
apresentar uma variável de investimento diferente que salvou muitos 
trabalhadores dos problemas financeiros advindos do desencadeamento da 
crise econômica. O microempreendedor individual é um novo programa do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas que adentram o 
mercado a fim de desburocratizar a fundação de uma empresa, fomentar a 
economia brasileira e facilitar o empreendedorismo no Brasil. 

 

- Palavras-chave: Empreendedorismo. Economia. Microempreendedor 
Individual. Crise. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Como desenvolver um plano de negócios 

- Autores: Lucas Casagrande Maldonado Rodrigues,Julião Boeira da Silva de 
Figueiredo, 

- Professor orientador: Luiz Eduardo Weber 

 

- Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever como elaborar um plano 
de negócios. A partir de pesquisas em bibliografias e artigos, buscou-se 
conhecimento teórico sobre o tema escolhido e também se procurou analisar as 
ferramentas e técnicas necessárias para a elaboração do plano de negócios. 
Pesquisou-se, ainda, cases de pessoas e organizações que utilizaram o plano 
de negócios, verificando se o resultado esperado foi alcançado e se foi 
satisfatório. Ao final, buscou-se compreender o ganho que as pessoas e 
organizações têm, e, ainda, se ele é essencial ou apenas um projeto que pode 
ajudar um determinado negócio. Este projeto de pesquisa utilizou a pesquisa 
exploratória e descritiva para alcançar o objetivo principal, e também pesquisa 
investigativa para encontrar os estudos de caso, além de pesquisa bibliográfica 
para compreender conceitos importantes sobre o tema. 

 

- Palavras-chave: Plano de Negócios. Planejamento. Negócios. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Perspectivas de novos negócios para a cidade de Jaquirana/RS 

- Autores: Welisson Xavier Gomes,, 

- Professor orientador: Magda de Toni 

 

- Resumo: O empreendedorismo no setor de agronegócios demanda 
preocupações na medida em que lida de forma direta ou indireta com a extração 
e utilização de recursos naturais e é fortemente influenciado por eventos 
climáticos e geológicos. O atual ambiente de negócios, cada vez mais 
interdependente no âmbito global, é caracterizado pelo elevado grau de 
mudanças e incertezas e tem exigido ações proativas de empreendedores de 
setores com forte representatividade no cenário internacional para que possam 
dar conta da sobrevivência e expansão dos empreendimentos. Por essa razão, 
as empresas podem explorar três categorias diferentes de atividades que são: 
atividades agrícolas (culturas hortícolas, forrageiras e arboricultoras); atividades 
zootécnicas (criações de animais); atividades agroindustriais (beneficiamento do 
produto agrícola, a transformação dos produtos zootécnicos e a transformação 
de produtos agrícolas). Assim, o objetivo deste trabalho é identificar potenciais 
negócios a serem desenvolvidos na cidade de Jaquirana/RS. A abordagem 
apresentada deixa claro que as empresas rurais são definidas como aquelas que 
utilizam a capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de 
animais de da transformação de determinados produtos agrícolas. Além disso, a 
formação de redes de negócios ou a inserção em redes existentes é relevante 
para a sobrevivência dos empreendimentos por facilitar processos primordiais, 
tais como: identificação de oportunidade de negócios, solução de problemas 
operacionais, acesso  à recursos vitais ao empreendimento, criação e 
desenvolvimento de novos negócios. 

 

- Palavras-chave: Empreendedorismo. Novos Negócios. Agronegócio. 
Jaquirana. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Estudo de caso das barbearias inovadoras em Caxias do Sul e região 

- Autores: Daisy Rossi,Tainara Sirene,Gabriela Galafassi de Lima 

- Professor orientador: Odair Deters 

 

- Resumo: Consideradas não somente um estabelecimento voltado para a 
beleza, as novas barbearias oferecem um trabalho de qualidade, ambiente 
completamente estruturado para o público masculino, com diferenciados tipos 
de entretenimento e atrativos. Visto que é um segmento novo e com uma grande 
aceitação do público, buscou-se diagnosticar as principais características deste 
modelo de negócio, assim como o motivo pelo qual os empreendedores optaram 
por este novo conceito de barbearia e qual a satisfação dos proprietários quanto 
ao rendimento do seu negócio. Após a realização de uma exploração 
bibliográfica dos principais conceitos abordados, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa direcionada exclusivamente aos proprietários das 
barbearias localizadas em Caxias do Sul – RS e região. O questionário foi 
enviado para 21 barbearias, via perfil do proprietário e páginas das barbearias 
cadastradas na rede social Facebook, e três pesquisas foram entrevistas 
presenciais. Como retorno, foram recebidas 11 respostas. Através dos 
resultados, diagnosticou-se que as principais características são as estruturas 
que contam com um ambiente totalmente exclusivo e atrativo para o público 
masculino. Sobre o motivo pelo qual optou-se por este segmento, a maioria dos 
proprietários responderam que enxergavam ali uma grande oportunidade. A 
pesquisa de mercado realizada por eles mostrou que havia uma grande 
demanda para este ramo. Quanto à satisfação, todos os proprietários mostram-
se satisfeitos quanto ao rendimento do negócio e mostram-se otimistas para os 
próximos anos. 

 

- Palavras-chave: Empreendedorismo. Barbearias. Barba. 



30

Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Estudo de caso: consultoria acadêmica a microempreendedor 

- Autores: Adlson Santos da Silva,Iuri da Silva Fonseca,Paul Biasuz , Tiago 
Pereira 

- Professor orientador: Paulo Henrique da Cruz Braz 

 

- Resumo: Este artigo tem a finalidade de criar uma parceria em forma de 
consultoria acadêmica, entre alunos de graduação da Faculdade Murialdo e a 
comunidade em geral de Caxias do Sul, principalmente com microempresários 
da cidade, com o intuito, por parte dos alunos, de aplicar os conhecimentos 
acadêmicos e transferência de conhecimento. Para tanto, foi utilizado como 
metodologia de pesquisa um embasamento bibliográfico nos temas em que 
tangem o assuntos referidos, e para uma melhor compreensão, foi realizado um 
estudo de caso na Santo Remédio, loja de venda de chás medicinais e produtos 
aromáticos de Caxias do Sul, onde foi aplicada uma pesquisa qualitativa 
semiestruturada com caráter exploratório, para mapear as dificuldades do 
microempreendedor e propor melhorias através de ferramentas de gestão da 
Administração. 

 

- Palavras-chave: Consultoria. Empreendedorismo. Administração. Plantas 
Medicinais. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título:  Diagnóstico empresarial da Bratec Usinagem LTDA 

- Autores: Jéssica Oselame de Oliveira Pereira,Andreia Borges 
Witniski,Juliana Pires Pagnusati 

- Professor orientador: Paulo Henrique da Cruz Braz 

 

- Resumo: O presente trabalho tem como objetivo efetuar um diagnóstico 
organizacional nas áreas de atuação da Bratec Usinagem LTDA. O diagnóstico 
é de extrema importância, pois com ele conseguimos identificar os problemas 
enfrentados pela organização, determinando as causas que são relevantes e 
que necessitam de melhorias. O diagnóstico organizacional é uma ferramenta 
utilizada para a identificação das oportunidades de melhoria e na criação de 
planos de ação. Utilizam-se como método de análise as cinco forças de Porter e 
uma matriz Swot. A realização da pesquisa foi desenvolvida através de entrevista 
com o diretor da empresa e colaboradores. O encaminhamento metodológico se 
compõe pela pesquisa bibliográfica e pelo estudo de caso. O trabalho contribui 
de forma informativa para todos os interessados no assunto, possibilitando o 
conhecimento dos pontos fracos e fortes e uma proposta de intervenção. No 
diagnóstico, foi possível compreender que os principais pontos fortes da 
organização são: agilidade e conhecimento técnico para desenvolvimento de 
projetos e protótipos, a fabricação exclusiva de alguns produtos, além de 
fornecedores certificados e qualificados. Em contrapartida, os pontos fracos 
identificados foram: administração centralizadora, falta de planejamento 
estratégico e financeiro e falta de certificações e selos de qualidade. 

 

- Palavras-chave: Bratec Usinagem. Diagnóstico Organizacional. As Cinco 
Forças Competivas de Porter. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Empreendedorismo no agronegócio: hortaliças hidropônicas 

- Autores: Marcelo Luis Sgorla,, 

- Professor orientador: Ulisses Bisinella 

 

- Resumo: O empreendedorismo vem sendo estudado por vários autores 
durante muito tempo, desde a motivação até os aspectos que o cercam, 
identificando quem é o empreendedor. A motivação empreendedora é um fator 
importante para que o empreendedorismo possa se desenvolver. Nesta 
pesquisa são destacadas as motivações empreendedoras que resultaram na 
abertura de uma empresa de hortaliças hidropônicas, ilustrando na prática os 
aspectos e a importância do empreendedorismo. Evidencia-se a motivação 
empreendedora como o propulsor do empreendedorismo, apresenta-se o plano 
de negócio como parte fundamental do empreendimento, bem como são 
apontadas as dificuldades financeiras para criar um empreendimento. O 
agronegócio é destacado como uma possibilidade real de empreendedorismo e 
sua importância na economia. Relata-se um caso real no empreendedorismo do 
agronegócio para auxiliar no entendimento, caso em que o perfil do 
empreendedor fica evidenciado quando analisada a situação de necessidade 
que foi transformada em uma oportunidade de empreender. Assim como 
Chiavenato (2007) reflete sobre a astúcia do empreendedor, Drucker (1987) 
enfatiza que o tamanho do empreendimento não é diretamente proporcional ao 
sucesso do empreendedorismo. Robbins (2002) relata a importância da 
persistência para que a motivação possa manter o empreendedor firme em suas 
convicções. Oliveira (2014) afirma que o empreendedor deve assumir os riscos 
necessários e sempre inovar e criar para que o negócio se desenvolva. Esta 
pesquisa foi idealizada a partir de uma abordagem de pesquisa qualitativa, 
estratégia de pesquisa estudo de caso e o tipo de pesquisa foi descritiva. 

 

- Palavras-chave: Administração. Empreendedorismo. Motivação. 
Agronegócio. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Ações de marketing para uma empresa de higienização de Caxias do 
Sul-RS 

- Autores: Camila Rodrigues Deon,Valéria Raquel Mesnerovicz, 

- Professor orientador: Ulisses Bisinella 

 

- Resumo: A ferramenta do marketing no cenário atual é de extrema importância, 
pois vemos a instabilidade econômica acontecendo, e para que a marca seja 
realmente um diferencial no cenário tão acirrado e desleal no mercado, é 
necessário esse investimento em divulgação do valor e da marca e do produto. 
O presente trabalho tem como intuito criar estratégias de divulgação para a 
empresa RA Higienização, localizada em Caxias do Sul, por meio das 
ferramentas de marketing, possibilitando a recolocação da empresa no mercado, 
trazendo retorno financeiro e fortalecimento da marca. Sabe-se que através do 
marketing é possível mostrar o valor do produto ou serviço para o consumidor, e 
assim, de maneira simples e direta, calhar uma venda de sucesso. O presente 
estudo tem como metodologia a pesquisa qualitativa aplicada pela técnica de 
coleta de dados para analisar as informações disponíveis. Com ferramentas e 
ações de marketing, pretende-se criar um plano de ação com o intuito de 
promover a empresa em questão. 

 

- Palavras-chave: Estratégias. Planejamento. Ferramentas de Marketing. 
Mercado. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PROCESSOS
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Processos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Clima organizacional 

- Autores: Mailson da Solva Camargo,Osni de Oloveira Camargo,Guilherme 
Prezzi 

- Professor orientador: Luiz Eduardo Weber 

 

- Resumo: Toda a organização vive conflitos constantes que atrapalham o 
andamento organizacional. O estudo de clima nos permite resgatar com certa 
precisão o que está acontecendo na organização através de instrumento de 
pesquisa. Para tanto, preparamos este trabalho com objetivo de estudar a teoria 
de clima pra que num segundo momento possamos nos dedicar integralmente à 
experiência prática de aplicação deste instrumento. Para tal, estudamos 
conceitos como Clima Organizacional, Comportamento Organizacional, 
Organização, Pesquisa Qualitativa, Pesquisa Quantitativa e sua aplicação. 

 

- Palavras-chave: Clima Organizacional. Organização. Comportamento 
organizacional. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Processos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  O Programa 5S: percepção dos colaboradores de empresas 
caxienses 

- Autores: Camila Righez,Amanda Silva de Sousa, 

- Professor orientador: Noelia Anabel Rodriguez Duera 

 

- Resumo: O programa 5S: percepção dos colaboradores de empresas 
caxienses 

 

- Palavras-chave: Programa 5S. Qualidade Total. Benefícios. Dificuldades do 
Programa 5S. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Processos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Atendimento presencial ou digital, a preferência dos clientes na 
abordagem de vendas 

- Autores: Manuel Augusto Moreira,Patrick Webber, 

- Professor orientador: Paulo Henrique da Cruz Braz 

 

- Resumo: Considerado como um dos fatores decisivos quanto à fidelização dos 
clientes, o bom atendimento vem ganhando espaço na hora de escolher um 
fornecedor. Pensando nisso, o presente estudo tem o objetivo de verificar qual o 
método de atendimento que os clientes preferem, face-to-face ou on-line. Para 
isso, buscaram-se conceitos sobre vendas, SWOT e CRM. Após a realização da 
exploração bibliográfica, realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, com 
a aplicação de um questionário produzido a partir da ferramenta de criação de 
formulários Google Docs, que foi enviado por e-mail para 180 clientes. Obteve-
se um retorno de 23 questionários respondidos. Através dos resultados, destaca-
se que a maioria dos clientes prefere o método de venda face-to-face. Para os 
dados quantitativos foram feitos os percentuais das respostas e para a análise 
da dimensão qualitativa usou-se a matriz SWOT. Os principais resultados 
obtidos foram: a maioria das empresas entrevistadas é familiar; a maior parte 
dos compradores faz aquisição tanto de serviços quanto de consumíveis; 79% 
dos entrevistados consideram muito importante o relacionamento do cliente com 
o fornecedor. 

 

- Palavras-chave: Vendas. SWOT. CRM. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão de Processos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Estudo de caso: aplicação do ciclo PDCA na Pizzeria Bella Ravenna 

- Autores: Mirella Barros de Avila,Simone Fabiana dos Santos,Tamara Becker 
silvera ramos 

- Professor orientador: Peter Rizzon 

 

- Resumo: O presente trabalho realizou um estudo de caso na empresa Bella 
Ravenna Pizzeria, localizada na Av. Júlio de Castilhos, número 501, em Caxias 
do Sul, RS. O propósito deste trabalho é identificar e elaborar uma avaliação dos 
problemas relevantes de acordo com o ciclo PDCA e apresentar à pizzaria as 
propostas de melhoria na gestão de qualidade, com a intenção de colaborar para 
o aumento na qualidade dos produtos apresentados e serviços prestados. Esse 
procedimento permitiu verificar qual a relevância de uma boa gestão de 
processos dentro de uma empresa, visto que a satisfação de seus clientes 
certamente garantirá uma significativa participação no mercado, tornando-se 
solida e competitiva. 

 

- Palavras-chave: Qualidade, Ciclo PDCA, Competitividade, Bella Ravenna 
Pizzeria. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Empresarial 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  A recuperação judicial como forma de reabilitação 

- Autores: Fabiano Rafael Keiel,Daiane Sagiorato, 

- Professor orientador: Pavlova Perizzollo Leonardelli 

 

- Resumo: Pretende-se neste artigo abordar a Lei nº 11.101/05, que trata sobre 
recuperação judicial, apresentando um breve histórico, conceitos, objetivos, 
partindo para os critérios de concessão, assembleia de credores, o plano de 
recuperação, os meios de recuperação e a transformação de recuperação em 
falência. Além disso, é efetuada uma análise do cenário econômico local e 
nacional, relativamente aos pedidos de recuperação judicial. Até a promulgação 
da Lei nº 11.101/05, não existia o instituto da recuperação judicial, o qual possui 
o princípio de preservação da empresa. Esse é o fator principal que leva muitas 
empresas com dificuldades financeiras a procurar reabilitação através da 
recuperação judicial. Diante do cenário econômico atual, os pedidos de 
recuperação aumentaram. Os dados apresentados mostram o crescimento dos 
pedidos de recuperação judicial que foram requeridos de 2015 a maio de 2017, 
relacionando com os pedidos deferidos e concedidos. 

 

- Palavras-chave: Recuperação judicial. Recuperação de empresas. 
Viabilidade econômica. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LIDERANÇA
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Liderança 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título:  Liderar como especialista em uma empresa de microcrédito de 
pequeno porte 

- Autores: Fernanda Leal Monteiro,Jurema de Cassia Pereira,Alisson Rosa da 
Silva 

- Professor orientador: Andrea Rivieri dos Santos 

 

- Resumo: O objetivo desta pesquisa é entender de que forma a liderança é 
aplicada em uma empresa de microcrédito, estudando a Liderança Especialista, 
sua contribuição para a organização, e sugerir uma possível solução para 
melhorar o desenvolvimento de sua equipe. Os colaboradores liderados 
respondem positivamente quando percebem de maneira construtiva a liderança. 
Entretanto, sempre são necessários ajustes e renovação. A metodologia 
utilizada foi a qualitativa exploratória, com a utilização de questionário com 
questões abertas. Considerou-se que a pesquisa foi importante no âmbito local. 

 

- Palavras-chave: Estilos de Liderança. Líder Especialista. Microcrédito. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Liderança 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Liderança positiva: um estudo exploratório 

- Autores: WANDERSON LUCIO MARQUES DE SOUZA,ODOLIR 
CAMARGO, 

- Professor orientador: Genesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

 

- Resumo: O presente estudo visa compreender quais são os estilos de 
liderança presentes em organizações do município de Caxias do Sul, bem como 
conhecer a produção de materiais científicos brasileiros sobre a temática 
liderança positiva. Na construção do referencial teórico procurou-se fazer uma 
abordagem sobre as exigências do mercado de trabalho, a liderança e liderança 
positiva. Participarão da pesquisa três gestores de diferentes organizações da 
cidade de Caxias do Sul – RS. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter 
exploratório, que utilizará o método de estudos de casos múltiplos, tendo em 
vista a riqueza de detalhes que este formato de estudo pode fornecer ao 
pesquisador. Como resultados esperados, pretende-se atingir os objetivos 
iniciais do projeto, e, desta forma, colaborar para área de conhecimento em 
questão. 

 

- Palavras-chave: Organizações. Qualificação. Liderança. Liderança Positiva. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Liderança 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título:  Processo de feminazação em uma empresa em Caxias do Sul 

- Autores: Viviana Baldissera,Elusa Aparecida Baldissera, 

- Professor orientador: Noelia Anabel Rodriguez Duera 

 

- Resumo: O presente estudo visa compreender o processo de feminização em 
uma empresa de transporte de passageiros em Caxias do Sul. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa exploratória descritiva através de entrevistas, 
inicialmente, com o responsável pela área de comunicação e recursos humanos, 
e após com 26% das mulheres contratadas na função motoristas de passageiros. 
O intuito da pesquisa foi também quantificar o número de mulheres motoristas, 
observar a ascendência da contratação das mulheres em cargos antes exercidos 
principalmente por homens e analisar se a empresa tem por estratégia a 
contratação de mulheres motoristas.  A ascensão das mulheres em cargos, 
antigamente exclusivos do sexo oposto, pode inclusive ser observada através da 
RAIS/MTE (2004-2014), que expõem que os números tendem a crescer ainda 
mais, com o passar dos anos. Por meio deste estudo, constatou-se que a 
organização em questão possui atualmente em seu quadro de colaboradores 
uma importância de 9% de contratações de mulheres na função de motorista, 
que antes eram taxadas apenas como função de homens. Mesmo não ofertando 
incentivos para as mulheres, a empresa não se opõe às contratações, mantém 
os mesmos salários, treinamentos e acredita que os cargos na empresa são para 
as todas as pessoas sem a distinção de gênero. 

 

- Palavras-chave: Feminização. Ascensão. Motoristas. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Liderança 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Terceirização nas empresas: vantagens e desvantagens 

- Autores: Thaise Bolzam da Fonseca,Taise Alves de Moraes,Gabriel Müller 
Martins 

- Professor orientador: Paulo Henrique da Cruz Braz 

 

- Resumo: O presente estudo pretende compreender a realização das 
atividades organizacionais por pessoas jurídicas distintas da organização, 
processo definido como terceirização. Buscou-se juntamente com os gestores 
as vantagens e desvantagens da adoção desta modalidade, em que se torna 
desnecessária a manutenção de uma equipe própria, envolvendo todos os 
custos, tais como: salários fixos, encargos sociais e treinamento. Junto à 
literatura, verificaram-se contribuições de autores referentes ao tema. Na 
pesquisa adotou-se uma metodologia qualitativa exploratória, com análise de 
conteúdo temática. Na coleta de dados será aplicado um roteiro de entrevista 
para serem respondidos pelos participantes. Diante da atualidade e relevância 
do tema, o presente estudo ressalta os principais aspectos da terceirização e 
suas implicações na Gestão de Pessoas e no Planejamento Estratégico. Delimita 
o projeto que, por meio de um estudo de múltiplos casos, irá expor e analisar as 
vantagens e desvantagens da terceirização sob a ótica dos gestores 
empresariais em relação a essas duas importantes dimensões. 

 

- Palavras-chave: Terceirização. Gestão de Pessoas. Planejamento 
Estratrategico. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Semeando a história 

- Autores: Aline Cristina Prezzi,Waleska Peres de Almeida, 

- Professor orientador: Andrea Rivieri dos Santos 

 

- Resumo: Neste projeto de pesquisa, que tem como eixo temático 
responsabilidade social, objetiva-se tratar especificamente o cunho social e 
histórico da comunidade Primeiro de Maio, por meio do desenvolvimento de 
leitura e produção textual. Pretende-se estimular nas crianças e adolescentes da 
comunidade uma facilidade de expressão, usando o diálogo, a escrita, visando 
ofertar um espaço de acolhimento e integração. Este espaço permite reforçar o 
vínculo entre eles e também despertar para sua autonomia e desenvolvimento 
pessoal, fortalecendo o convívio familiar, de forma a vivificar os laços que devem 
ser estimulados. Em primeiro momento, desenvolveu-se a metodologia da 
seguinte maneira: pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica, pesquisa de 
campo, estudo de caso, pesquisa qualitativa. O projeto, que surgiu do estudo 
“Semeando História”, tem por finalidade ocupar de forma enriquecedora e 
produtiva o tempo das crianças, numa tentativa de afastá-las das drogas e de 
outros vícios tão presentes e de fácil acesso na comunidade. 

 

- Palavras-chave: Vulnerabilidade. Integração. Desenvolvimento pessoal. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Administrando a vida 

- Autores: Wesley Del Soto da Rosa,Eduardo Batista de Azevedo,Taís 
Dallavechia Flores 

- Professor orientador: Marco Antônio Gonçalves 

 

- Resumo: Neste trabalho, junto com a instituição Murialdo Santa Fé, 
destacamos dois principais problemas presentes na região da Zona Norte de 
Caxias do Sul: a maioria dos moradores demonstra uma falta de conscientização 
e comprometimento com o ambiente onde vivem e também a falta de consciência 
e deficitária administração econômica. Sabendo disso, criamos um projeto que 
pode ser executado com as famílias atendidas pela instituição. Este projeto visa 
passar um conhecimento às famílias sobre responsabilidade social e 
administração familiar, que seria o princípio de uma grande evolução através de 
palestras e pesquisas de satisfação com o público atendido, para que possamos, 
assim, melhorar cada vez a qualidade e eficácia de nossas palestras e 
atendimentos particulares. 

 

- Palavras-chave: Administração. Responsabilidade Social. Pesquisa. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Envelhecimento dentro do asilo 

- Autores: Talissa de Paula Santana,Eduarda Bordin, 

- Professor orientador: Peter Rizzon 

 

- Resumo: Os asilos são locais destinados à residência coletiva de idosos. Esse 
trabalho tem como objetivo conhecer mais sobre esses lugares, o 
envelhecimento e o dia-a-dia vivido pelos idosos nessas instituições. A pesquisa 
utilizou o método bibliográfico. Com este estudo, verificamos que há uma 
divergência quanto ao que os idosos estavam sentindo, havendo uma aversão a 
essas instituições e ao próprio envelhecimento. Buscamos entender os motivos 
pelo qual isso ocorre, e entender um pouco mais sobre o que é o 
envelhecimento, o que significa para a sociedade e o que representa para o 
idoso. 

 

- Palavras-chave: Asilos. Envelhecimento. Família. Idosos. Saúde. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Ruas esquecidas 

- Autores: Maicon Ivan dos Santos,Kathleen Leão Rodrigues,Isaias Echer 

- Professor orientador: Peter Rizzon 

 

- Resumo: Este projeto tem por objetivo retratar a realidade dos moradores em 
situação de rua na cidade de Caxias do Sul. Por meio de pesquisas e visitas 
realizadas, foi possível verificar que o número de moradores de rua na cidade 
está aumentando, afetando diretamente no dia a dia da população caxiense. É 
preciso analisar a situação para buscar ideias e soluções que ajudem na 
diminuição desses números. É preciso que investimentos públicos para tentar 
tirar essas pessoas dessa situação incômoda, voltando a uma vida digna como 
qualquer ser humano merece. 

 

- Palavras-chave: Administração.  Empreendedorismo social. Moradores em 
situação de rua. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Sabão ecológico 

- Autores: Camila da Rocha de Oliveira,Andressa Relosi,Nayane Martins Vieira 

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

 

- Resumo: O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio ambiente, e 
quando jogado na pia, em geral, vai direto para a rede de esgoto causando 
entupimentos, o que aumenta o custo de tratamento do esgoto, pois para limpar 
esse óleo excedente é necessário o aumento de produtos químicos tóxicos. 
Sabendo dessas questões, propomos o “Projeto Sabão Ecológico”, que está 
fundamentado na reciclagem do óleo de cozinha usado para produção de sabão, 
e se inspira em inúmeros outros trabalhos realizados em diversas partes de 
nosso País. 

 

- Palavras-chave: Óleo. Reciclagem. Sabão ecológico. 
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Curso: Graduação em Administração

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título:  Saúde animal 

- Autores: Rafaela Troian Tragansin,Thanise Machado de Oliveira, 

- Professor orientador: Ulisses Bisinella 

 

- Resumo: O convívio entre o ser humano e o animal vem se destacando na 
atualidade, entrando na grande discussão pública os benefícios e malefícios que 
a convivência com cães e gatos pode ocasionar às habitações coletivas. A 
proliferação acelerada de animais pode acarretar uma série de problemas à 
sociedade, como as zoonoses, existindo inúmeras doenças relacionadas. Este 
projeto de pesquisa busca identificar o conhecimento de uma determinada 
população referente ao processo de castração nas diversas instâncias públicas 
e privadas no bairro Santa Fé, na cidade de Caxias do Sul – RS em 2017. O 
presente estudo pretende apresentar os meios existentes de esterilização, 
prevenindo a proliferação, o abandono e consequentemente a redução das 
zoonoses, demonstrando o compromisso com a responsabilidade social. 
Fundamentam-se referências bibliográficas relacionadas a assuntos sobre a 
saúde coletiva, benefícios relacionados à saúde dos animais, os tipos de 
doenças mais comuns que acontecem no cotidiano atual, além de demonstrar 
as formas do ciclo de contaminação dessas doenças. Os procedimentos 
metodológicos serão pesquisa qualitativa, levantamento e pesquisa descritiva, 
tendo como técnicas de coletas de dados o questionário, a observação e 
documentações. 

- Palavras-chave: Responsabilidade social. Animais. Castração. Zoonoses. 
Saúde Pública.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: AGRONEGÓCIO CONVENCIONAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Convencional 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Cultivo da macieira na região Sul do Brasil : aspectos climáticos e 
nutricionais 

- Autores: Émerson Luis Perin de Vargas, Vinicios Andreazza,  

- Professor orientador: Ricardo José Stein 

- Resumo: A maçã é um fruto bastante saboroso e comercializado no Brasil. Sua 
produção expandiu-se significativamente nas últimas duas décadas, 
principalmente na região Sul. A tradição de mais de 30 anos no cultivo comercial 
da fruta fez o Brasil se tornar um grande produtor mundial, motivos que podem 
estar ligados à disponibilidade de terras, regiões com condições climáticas 
favoráveis, infraestrutura adequada, conservação e boa embalagem. A maçã 
adapta-se na maioria dos climas, de acordo com suas variedades agronômicas. 
Necessita de cerca de 120 a 180 dias sem geada, precisando de dias frios para 
a sua dormência. Uma maça de qualidade requer uma série de conjuntos: dias 
quentes, noites frias e uma máxima radiação solar. Essencial ao 
desenvolvimento dos frutos, é importante salientar que a falta de água pode 
causar enormes prejuízos nos pomares e desenvolvimento de macieiras. Este 
trabalho baseia-se no estudo das variedades da fruta, de solos adequados para 
a sua plantação e identificação de região com o clima apropriado. 

- Palavras-chave: Solo. Macieira. Pomares. Clima  . 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Convencional 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Integração lavoura-pecuária 

- Autores: Eduardo Contó de Castilhos, Carlos Pompeu Costa Ramos,  

- Professor orientador: Henrique Thomas Queiroz 

- Resumo: O presente trabalho tem por fim realizar um breve estudo sobre a ILP 
(Integração Lavoura-Pecuária), que é uma estratégia de produção agropecuária 
que integra diferentes culturas para aumentar a produtividade do agronegócio de 
maneira sustentável. Será apresentado o método de uso da tecnologia e o 
desenvolvimento das práticas sustentáveis que permite a produção, na mesma 
área, de grãos, carne e leite. Com a crescente demanda mundial por alimentos 
e a necessidade de desenvolvimento sustentável das atividades humanas por 
meio da preservação do meio ambiente e da utilização racional dos recursos 
naturais, reforçam os objetivos da ILP e a colocam como uma poderosa 
ferramenta à disposição do agronegócio. 

- Palavras-chave: Integração. Práticas sustentáveis. Preservação. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Convencional 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A relação do preço recebido pelo produtor e pago pelo consumidor de 
hortifrutigranjeiros no município de Caxias do Sul no período de maio a junho de 
2017 

- Autores: Darci Sadi Menegotto, Rudimar josé Menegotto, Josué Gonçalvino 
Perini 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: Este trabalho analisou a relação de preços recebidos pelos 
produtores e pagos pelos consumidores de seis produtos diferentes, entre frutas 
e hortaliças em plena colheita e comercialização, e em cinco estabelecimentos 
diferentes, como supermercados, cooperativa e central de abastecimento 
(CEASA SERRA). A coleta dos preços ocorreu diretamente nos locais, durante 
duas semanas em meses diferentes. Depois de obtidos os resultados dos 
valores verificou-se que a variação de percentuais entre o que o produtor recebe 
e o que o consumidor paga é significativa. A variação ocorreu de 38% a 218,75%, 
podendo, também, haver variação entre semanas em virtude da oferta maior ou 
menor dos produtos ou por fatores climáticos. Além disso, dos estabelecimentos 
estudados neste projeto piloto, os produtores que comercializam com a 
cooperativa recebem preços maiores em relação aos outros estabelecimentos. 

- Palavras-chave: Consumidor. Estabelecimentos. Preços. Produtor. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Sustentável 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Cultivo orgânico na Serra Gaúcha: análise comparativa entre culturas 
do morango e da uva 

- Autores: Bruna Luiza Visoná, Natiele do Amaral Siqueira,  

- Professor orientador: Ricardo José Stein 

- Resumo: A agricultura orgânica vem tendo um crescimento significativo com o 
passar dos anos. Isso se dá pelo fato de que ela busca suprir não apenas um 
objetivo, mas sim uma cadeia inteira, que inicia com a conscientização de 
sustentabilidade (natureza) e vai até a preocupação com a saúde do consumidor, 
ou seja, ela busca a centralidade de um todo, para o bem de todas as partes 
envolvidas.  Além disso, a alta demanda do mercado consumidor é um 
contribuinte, e o mais significativo, para que a produção orgânica venha tomando 
deveras proporções. O produtor possui um importante papel quanto à escolha 
de qual cultivar é mais propício para a sua produção orgânica. Neste contexto, 
dois cultivares são apresentados e comparados quanto aos manejos de solo, de 
pragas, de doenças e da planta, são eles: o morango e uva. Cada um apresenta 
uma singularidade quanto a características da sua estrutura, porém, quanto a 
forma de manejos citados, elas acabam tenho certa semelhança. Levando-se 
em conta tudo que foi mencionado, considera-se que os dois cultivares são 
adequados para o cultivo na agricultura orgânica. 

- Palavras-chave: Agricultura Orgânica. Sustentabilidade. Saúde do 
consumidor. Morango. Uva.    
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Sustentável 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Cenário da floresta plantada no Rio Grande do Sul: um estudo para o 
agronegócio sustentável 

- Autores: Plinio Casagrande, Jonas Andreazza, Tânia Maria Bof 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Muitos são os estudos, programas e cursos que trazem em seu 
escopo as alternativas de uso sustentável dos recursos naturais como forma de 
evitar seu esgotamento e escassez. Muitos, também, são os temas que 
compõem os currículos dos cursos que buscam formar pessoas para gerir a 
agropecuária de forma sustentável e perene na produção de alimentos, energia, 
fibras e bem estar social. O assunto florestas plantadas traz para a academia um 
cenário para a compreensão do agronegócio existente na floresta plantada no 
Rio Grande do Sul e demonstra que o cultivo de florestas tem futuro como 
agronegócio sustentável e presta serviço ambiental à comunidade gaúcha. Com 
base em busca e revisão bibliográfica e audiência de eventos ligados ao tema 
das florestas plantadas e produtos madeireiros, este estudo descreve o cenário 
histórico, social, econômico e da legislação pertinente ao cultivo e indústria da 
floresta plantada no Rio Grande do Sul. 

- Palavras-chave: Floresta plantada. Produtos de base florestal. Agronegócio 
sustentável. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Agronegócio Sustentável 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Avaliação da sustentabilidade turística na rota Caminhos de Pedra, 
Bento Gonçalves-RS 

- Autores: Rafael Henrique Almeida Pozzato, Douglas Patrick Ballardin,  

- Professor orientador: Felipe Gonzatti 

- Resumo: A procura pelo turismo rural no Brasil está crescendo, e o motivo de 
tal crescimento está ligado à importância da busca de valores e identidade 
cultural local. Com o desenvolvimento destas atividades turísticas, os produtores 
obtêm outra fonte de renda além da produção agrícola, porém, com maiores 
esforços quanto à questão da sustentabilidade. Em Bento Gonçalves, Serra 
Gaúcha, a rota Caminhos de Pedra foi idealizada na década de 1980, oferecendo 
esse tipo de atividade turística, promovendo a região e desenvolvendo a 
manutenção da cultura local. Este trabalho visa identificar o nível de 
sustentabilidade da rota em questão. Utilizando de informações da Associação 
Caminhos de Pedra, foi desenvolvido questionário qualitativo e quantitativo na 
busca por informações que, posteriormente quantificadas e analisadas, ofereceu 
conhecimento para concluir que a rota Caminhos de Pedra é sustentável em 
diversos fatores, tais como no uso da terra para produção de matérias primas 
necessárias para o beneficiamento de produtos oriundos do comércio turístico, 
na manutenção da cultura local, na participação da mulher nestas atividades e 
na sucessão familiar. 

- Palavras-chave: Turismo Rural. Manutenção cultural. Sucessão familiar. 
Desenvolvimento Sustentável. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO RURAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Gestão financeira das propriedades rurais familiares: controle de custos, 
determinação de margem de contribuição e preço de venda 

- Autores: Leticia Dorigatti, Alfredo Andrighetti,  

- Professor orientador: Rafael Henrique Sachet 

- Resumo: A maior participação na economia brasileira é responsabilidade do 
setor agropecuário, e sua maioria está representada pela agricultura familiar. 
Com grande relevância, notou-se a precariedade na formação destes 
produtores, não quanto ao conhecimento técnico do plantio e da criação, mas na 
gestão dos recursos deste negócio. A partir deste problema, o projeto aborda a 
metodologia de pesquisa bibliográfica, explicativa e exploratória quanto ao 
assunto de gerenciamento de custos aplicado à propriedade rural. Como 
objetivo, tem-se observar a forma de organização financeira utilizada pelos 
parceiros da empresa Dorigatti Hortifruti LTDA, e baseado nisto, montar um 
conjunto de planilhas de custos, com o custeio de lavouras, margem de 
contribuição e formação do preço de venda em formato de Excel. A proposta 
busca oferecer uma alternativa prática e eficaz, capaz de conduzir de melhor 
forma o empreendimento rural. 

- Palavras-chave: Agronegócio. Agricultura familiar. Gestão de custos. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Pecuária familiar: gestão por aplicativo móvel 

- Autores: Rudinei Marcos Giacomelli, Rafael Hentz,  

- Professor orientador: Paulo Henrique Braz 

- Resumo: Este trabalho apresenta a aplicação da matriz SWOT para a 
verificação da viabilidade no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos 
móveis que faça a gestão simplificada dos indicadores relevantes para o 
pequeno pecuarista da região dos Campos de Cima da Serra. A metodologia 
empregada consiste em pesquisa bibliográfica e elaboração de um questionário 
aplicado diretamente aos produtores. Com base nos dados analisados, é 
possível verificar a importância do desenvolvimento deste aplicativo, a ser 
disponibilizado em dispositivos móveis (tablets, smartphones), com o intuito de 
facilitar o acesso e a gestão, com uma  tecnologia mais adaptada à realidade 
rural. 

- Palavras-chave: Pecuária. Custos. Tecnologia. Aplicativo. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Conceito e caracterização da pluriatividade no Rio Grande do Sul 

- Autores: JOAO PEDRO LOVATEL DAL ACUA, ROBER CLEI CHRESTANI, 
ALAN BACCARIN SUZIN 

- Professor orientador: Hector Augustus Santiago Eder 

- Resumo: O presente trabalho procura identificar a importância da pluriatividade 
para as unidades produtivas agrícolas, trazendo para o nosso conhecimento a 
integração das atividades agrícolas e das atividades não-agrícolas, favorecendo 
o desenvolvimento econômico e social das famílias rurais. As atividades não-
agrícolas são variadas, dependendo diretamente do contexto em que a família 
encontra-se. Após aderir à pluriatividade, a propriedade passa a adotar 
diferentes atividades (agrícolas e não-agrícolas), que demandam maior 
necessidade de mão-de-obra, antes excedente na propriedade. De modo geral, 
a pluriatividade tem um papel estratégico muito importante para o 
desenvolvimento rural, contribuindo para a criação de mecanismos de inclusão 
social, redução da pobreza, aumento da renda e diminuição da desigualdade 
social. É importante destacar que a interação entre as atividades agrícolas e os 
demais ramos da economia continuará a ser de extrema importância para o 
crescimento tecnológico e desenvolvimento logístico do meio rural. Nota-se que 
nas localidades onde a pluriatividade está presente existe uma maior 
diversificação das ocupações, aumentando assim as formas de acesso à renda 
econômica. Objetivamos com este trabalho de pesquisa identificar o conceito e 
as características da pluriatividade nas unidades familiares rurais do Rio Grande 
do Sul, e sua importância para as mesmas, para que possamos destacá-la como 
um fenômeno multifuncional que atende as expectativas dos produtores rurais. 

- Palavras-chave: Pluriatividade. Atividades Não-Agrícolas. Renda. Qualidade 
de Vida. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Gestão financeira em propriedades rurais 

- Autores: Cassiano de oliveira quadros, André turella, Maicon Bitencourt 
Gomes 

- Professor orientador: Hector Augustus Santiago Eder 

- Resumo: Este trabalho traz como proposta apontar os desafios encontrados 
na gestão financeira, para redução de custos dentro das propriedades rurais, 
com o objetivo de otimizar o processo de gestão e aplicar a melhor forma de 
administração para o desenvolvimento do agronegócio. Além disso, serão 
discutidos aspectos como melhorias e formas de diminuir os custos dentro da 
propriedade de maneira a otimizar a receita líquida, tornando a propriedade mais 
sólida e competitiva no mercado. Para chegar a tal objetivo, o grupo pretende 
diagnosticar todo o processo de movimentação de entradas e saídas, gerando 
dados para a montagem de um planejamento financeiro, de modo a garantir a 
qualidade e a sustentabilidade do empreendimento rural. A ideia do trabalho é 
também desenvolver a aptidão de planejamento organizacional dentro da 
propriedade, preparando o produtor a delegar funções, preencher planilhas de 
entradas e saídas, trabalhar a criatividade a inovação e planejar o futuro da 
propriedade dentro da sucessão e transição das atividades, além de encontrar 
profissionais capacitados para sanar a s dúvidas e necessidades para o 
desenvolvimento da gestão financeira rural. 

- Palavras-chave: Redução de custos. Gestão. Propriedades Rurais. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A importância de um setor de RH para os trabalhadores e empregadores 
do agronegócio 

- Autores: André Moschen, Marilda Odila Buffon Molin, Renato Schiavon 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: Este trabalho se concentra na avaliação dos aspectos relacionados 
a recrutar e selecionar pessoas, no sentido em que os recursos humanos na 
gestão organizacional é a base de sustentação de uma empresa. A inclusão de 
tecnologias na agropecuária converte as necessidades de emprego no 
agronegócio do país. Para tanto, a gestão de recursos humanos no agronegócio 
deve proporcionar a inclusão de novos padrões e desafios dentro das 
propriedades agrícolas. Assim, nosso objetivo especifico é evidenciar a 
importância da presença do setor de Recursos Humanos (RH) na propriedade 
agrícola. Para isso, elaboramos uma pesquisa básica, objetiva e exploratória, 
realizada em material bibliográfico já produzido e na aplicação de uma entrevista. 
A análise foi feita sobre as respostas obtidas com entrevistas informais com os 
proprietários rurais, e assim descortinamos as suas práticas de recrutamento e 
seleção. Fica evidente que o processo de recrutamento e seleção deve ser feito 
com muita cautela, para que as consequências de um processo inadequado 
resultem na diminuição da produtividade, absenteísmo, rotatividade, insatisfação 
por parte dos funcionários, gerando custos para as empresas. 

- Palavras-chave: Recrutamento. Seleção. Propriedades rurais. Mão de obra 
especializada. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão Rural 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Concepções, usos e potencialidades das reservas legais e APPs no 
contexto da produção rural 

- Autores: Noeli Basso, Valdiane de Castilhos, Pamela Taís Oliveira 

- Professor orientador: Felipe Gonzatti 

- Resumo: O presente projeto prevê desenvolver um estudo para verificar o 
entendimento dos produtores rurais acerca do conceito de RL (Reserva Legal) e 
APPs (Áreas de Preservação Permanente), e analisar os usos atuais destas 
áreas. Além disso, objetiva-se analisar as possibilidades de uso destas áreas de 
forma consciente e rentável. O estudo será realizado em Caxias do Sul-RS, 
através de uma pesquisa de campo com proprietários de áreas rurais em dois 
contextos produtivos no município de Caxias do Sul (um contexto campo, focado 
em Criúva, e outro colônia, em outros municípios de Caxias do Sul). Esta 
pesquisa será realizada através de questionário aplicado aos produtores, com 
questões que abrangem dados gerais dos produtores, presença de RL e APPs 
e também questões relacionadas ao entendimento do produtor quanto aos seus 
conceitos. 

- Palavras-chave: Código florestal. Agroecologia. Uso sustentável. Preservação 
ambiental. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Comparação do nível de entendimento de crianças sobre a utilização 
de agrotóxicos nas atividades agrícolas 

- Autores: Éverton Piroli Tonello, Guilherme Bampi,  

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: O uso de agrotóxicos tem aumentado a cada dia, e o 
desconhecimento, por parte dos agricultores, da forma correta de utilização 
destes produtos cresce junto. Fato que ocorre devido a inexistência de 
informações ou pelo fato delas não chegarem em suas propriedades rurais. 
Consequentemente, a aplicação e o descarte são realizados de forma incorreta, 
gerando transtornos irreversíveis e até fatais. O presente projeto consiste na 
comparação de níveis de entendimento sobre a utilização correta de agrotóxicos 
e na conscientização da utilização dos mesmos em crianças. A avaliação será 
realizada através de atividade interativa e palestras com demonstrações práticas 
na escola Municipal Padre Vicente Bertoni. O principal objetivo é a 
conscientização da utilização correta dos agrotóxicos, abordando pontos de 
alerta sobre os possíveis problemas que a aplicação e o manuseio incorreto 
destes produtos podem causar ao meio ambiente, animais e principalmente a 
saúde humana, além de esperar que o público infantil leve as informações às 
suas famílias e passe a atuar como formador de opinião. 

- Palavras-chave: Defensivos agrícolas. Teste educacional. Educação. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Exercendo a responsabilidade social por meio do auxílio à comunidade 
Resgate de Misericórdia 

- Autores: Gisele Salibe de Oliveira, Mariel Mazzochi,  

- Professor orientador: Cristino Liel 

- Resumo: Este trabalho trata do engajamento em campanhas de doações à 
Comunidade Resgate de Misericórdia, por meio da participação das autoras em 
um projeto social no município de Caxias do Sul, voltado para a divulgação, 
conscientização e atividade de arrecadação de tampas plásticas, produtos de 
higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos. A casa abriga cerca de 30 
pessoas, sendo 19 crianças e adolescentes, muitas delas com famílias 
desestruturadas, sem condições financeiras e psicológicas para cuidar dos 
filhos. A motivação em auxiliar esta casa decorreu da grande necessidade física 
e humana que ela apresenta para se manter, pois, diariamente, os responsáveis 
pelo local precisam buscar auxílio para suprir as necessidades básicas. As 
doações obtidas e o dinheiro arrecadado foram transferidos diretamente para a 
instituição enquanto que os materiais coletados (tampas) foram vendidos a uma 
indústria plástica. 

- Palavras-chave: Campanhas. Responsabilidade Social. Doação. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Destinação de frutos sem demanda para a doação às instituições 
carentes 

- Autores: Nathan Daniel Breier, Gabriel wartha, Ângelo Susin de Oliveira 

- Professor orientador: Cristino Liel 

- Resumo: A fome, um dos maiores problemas sociais da história da 
humanidade, é encontrada expressivamente em todo o mundo. Entretanto, 1,3 
bilhões de toneladas, 25% da nossa área agricultável do mundo, representam a 
quantidade de nossos descartes de alimentos de forma irresponsável. O 
desperdício de alimentos é um problema mundial, necessitando-se intensivas 
medidas de reeducação de descarte no campo (10% do desperdício brasileiro), 
logística de manuseio e transporte (50% da perda), centrais de abastecimento 
(30%), além de implementá-las nos supermercados e consumidores finais 
(10%). Portanto, é visado com este trabalho a implementação de uma campanha 
na Faculdade Murialdo para arrecadação de alimentos sem valor comercial ou 
demanda, com o intuito de incentivar um ambiente positivo entre os alunos, 
mudando olhares de como é possível fazer uma boa ação com pequenos gestos 
e fazendo-os repensar sobre alternativas existentes no combate a fome, sem 
necessariamente doar dinheiro ou comprar algo para isso. Foi realizada pelo 
grupo uma coleta de 80 kg de frutos, para doar à Instituição Murialdo Santa Fé, 
que atende em torno de 300 crianças carentes por dia. Após a entrega da 
doação, foi aplicado um questionário para identificar o nível de aceitação do 
projeto desenvolvido, para posteriormente recomendá-lo na pauta de uma 
reunião especial a ser convocada na Associação dos Alunos e Ex-Alunos do 
Curso de Tecnólogo em Agronegócio da FAMUR, que visa implementar  a 
realização semestral de campanhas e arrecadação de alimentos sem 
destinação. 

- Palavras-chave: Desperdício de Alimentos. Fome. Responsabilidade Social. 
Educação. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Crianças no meio rural 

- Autores: Amauri Scopel Fabro, Leonardo dall'agno Castilhos, Maurício 
Dall'agno Baptista de Azevedo 

- Professor orientador: Juliana Rossa 

- Resumo: Percebe-se, na atualidade, a tendência de uma alimentação pouco 
nutritiva e pouco equilibrada entre crianças, devido aos hábitos de suas famílias 
que consomem muitos alimentos industrializados. Isso faz, muitas vezes, que as 
crianças desconheçam o gosto e, inclusive, o formato de alguns vegetais. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho é proporcionar uma vivência rural a crianças 
do meio urbano por meio do manejo de plantas em uma horta, para que, dessa 
forma, conheçam a origem dos alimentos. Como metodologia de pesquisa, em 
relação aos fins é intervencionista, e em relação dos meios é uma pesquisa-
ação.  Foi realizada uma atividade prática de semeadura de hortaliças e 
explicações gerais sobre a preparação de mudas em uma horta com crianças do 
Clube Adventista Desbravadores Manancial - entidade que mescla escotismo e 
espiritualidade -, no distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul. Numa segunda fase, 
foi realizado o plantio das mudas em canteiro. Verificou-se grande interesse dos 
participantes, com o envolvimento nas atividades práticas, o que pode influenciar 
nos seus comportamentos alimentares. 

- Palavras-chave: Alimentação saudável. Crianças. Horta. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Descarte adequado de embalagens de defensivos agrícolas 

- Autores: Regis Vanderlei De Castilhos, Carlos Eduardo Adriguetti, Micael 
Eduardo Turella 

- Professor orientador: Ana Rita Nunes da Fonseca 

- Resumo: Os defensivos agrícolas são produtos e agentes físicos, químicos ou 
biológicos usados na atividade agrícola para controle de pragas e pestes, como 
fungos, ervas daninhas, entre outros problemas que venham a prejudicar a 
produção. Foram, também, criados com finalidade de suprir a grande demanda 
de alimentos da população, pois com o seu uso ocorre o controle das doenças, 
pragas e fungos, aumentando a produção de alimentos, assim sendo expandida 
a produção agrícola mundial. Apesar de seus benefícios, os defensivos agrícolas 
devem ser manejados corretamente, pois podem acabar acarretando problemas 
para a saúde humana, animal, meio ambiente e ecossistemas. O objetivo deste 
trabalho é ampliar o conhecimento sobre os principais tipos de embalagens de 
defensivos agrícolas e da importância de seu descarte adequando. 

- Palavras-chave: Defensivos agrícolas. Meio ambiente. Saúde. Descarte 
correto. INPEV. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Turismo rural associado ao desenvolvimento social de Jaquirana 

- Autores: Thobias Monteiro Castilhos, Marcelo Jose Mesquita Santos, Jose 
Ricardo Castilhos Pinheiro 

- Professor orientador: Rafael Henrique Sachet 

- Resumo: O projeto tem o objetivo proporcionar o fortalecimento da agricultura 
familiar, com a implantação das atividades turísticas integradas aos arranjos 
produtivos locais, agregando renda, gerando postos de trabalho especialmente 
no meio rural e a consequente melhoria das condições de vida das populações, 
incentivando o desenvolvimento sustentável. Com o investimento no turismo 
rural serão atraídos visitantes de locais diversos para que conheçam os pontos 
turísticos do município de Jaquirana. Como resultado dessa ação, o município 
se beneficiará em seu desenvolvimento social e também na geração de 
empregos de um modo geral. Pode-se afirmar que, com o interesse dos 
produtores de pequeno e médio porte e com o apoio do poder público 
envolvendo as esferas municipal, estadual e federal, será obtivo efetivo 
resultado. 

- Palavras-chave: Turismo Rural. Administração. Responsabilidade Social. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Turismo rural associado ao desenvolvimento social de Jaquirana 

- Autores: Thobias Monteiro Castilhos, Marcelo Jose Mesquita Santos, Jose 
Ricardo Castilhos Pinheiro 

- Professor orientador: Rafael Henrique Sachet 

- Resumo: O projeto tem o objetivo proporcionar o fortalecimento da agricultura 
familiar, com a implantação das atividades turísticas integradas aos arranjos 
produtivos locais, agregando renda, gerando postos de trabalho especialmente 
no meio rural e a consequente melhoria das condições de vida das populações, 
incentivando o desenvolvimento sustentável. Com o investimento no turismo 
rural serão atraídos visitantes de locais diversos para que conheçam os pontos 
turísticos do município de Jaquirana. Como resultado dessa ação, o município 
se beneficiará em seu desenvolvimento social e também na geração de 
empregos de um modo geral. Pode-se afirmar que, com o interesse dos 
produtores de pequeno e médio porte e com o apoio do poder público 
envolvendo as esferas municipal, estadual e federal, será obtivo efetivo 
resultado. 

- Palavras-chave: Turismo Rural. Administração. Responsabilidade Social. 
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TRABALHOS DE DISCIPLINA
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Curso: Graduação em Agronegócio

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Agronegócio 

- Título: Avaliação da Pegada Ecológica de alunos do EJA de uma Escola 
Municipal de Caxias do Sul/RS 

- Autores: Alfredo Andrighetti, André Turella, Darci Sadi Menegotto, Jonas 
Andreazza, Leandro Ramos de Oliveira, Letícia Dorigatti, Maicon 
Bitencourt Gomes, Rafael Henrique Almeida Pozzato, Rudimar José 
Menegotto e Thaise Bolzam da Fonseca 

- Professor orientador: Ana Rita Nunes 

- Resumo: Sustentabilidade refere-se às ações e atividades que 
desenvolvemos para suprir nossas necessidades sem afetar o futuro das 
próximas gerações, ou seja, desenvolver maneiras de explorar o meio 
ambiente, sem danificá-lo, para que possa se recuperar e nos oferecer os 
recursos outra vez. Para avaliar a sustentabilidade desenvolveu-se a Pegada 
Ecológica, um indicador ambiental do impacto que exerce uma comunidade 
humana sobre seu entorno, considerando os recursos necessários e os 
resíduos gerados para a manutenção modo de vida da comunidade. O objetivo 
deste trabalho foi mensurar a Pegada Ecológica de alunos do EJA de uma 
Escola Municipal de Caxias do Sul. Foi aplicado um questionário, elaborado 
pelos autores, baseado no questionário da rede WWF. Foram avaliados 69 
questionários, sendo  56,7% do sexo masculino, e 43,2% do sexo feminino; a 
maioria (76,8%) com idade entre 16 e 24 anos. A análise da Pegada Ecológica 
mostrou que 8,6% têm um comportamento insustentável e a maioria, 86,95%, 
um comportamento mediamente sustentável, indicando uma necessidade de 
mudanças nos hábitos e comportamentos. O consumo mostrou-se um fator 
importante de comportamento insustentável, pois 39,1% compram roupa uma 
vez por mês e 24,6% compram mais de uma vez ao mês, e 21,7% compram 
eletrônicos ou eletrodomésticos uma vez por ano ou quando ocorre mudança 
de tecnologia. Por ser uma população muito jovem, exposta à mídia, este é um 
dos comportamentos que deve ser melhorado. Conclui-se que é necessária 
uma mudança de hábitos e comportamentos visando diminuir o consumo e a 
produção de resíduos. 

- Palavras-chave: Sustentabilidade. Pegada ecológica. EJA. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE PROCESSOS
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Sustentável de Processos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Gestão Sustentável de Processos 

- Autores: Dienifer Iemanja de Lima, ,  

- Professor orientador: Andrea Kiekow 

- Resumo: Devido à acirrada concorrência e clientes mais bem informados, as 
agências bancárias sentem a necessidade de manter constante melhoria em 
seus processos. Sendo assim, tanto as agências de pequeno quanto de grande 
porte devem atentar-se cada vez mais aos programas de gestão da qualidade. 
A melhoria contínua é vital e deve ser considerada como estratégia para 
qualquer organização adquirir vantagem competitiva. Preocupando-se em 
atender às expectativas de seus clientes, este trabalho aborda a metodologia do 
programa 5S, programa que atua diretamente na otimização dos sensos de 
utilização, ordem, limpeza, saúde e disciplina, com ampla abordagem no 
ambiente de trabalho, processos e pessoas. Foi elaborado um estudo de caso 
em uma das agências do Banco da Família, atuante no mercado do ramo 
financeiro, com o objetivo de identificar a importância da melhoria nos processos 
e conscientização dos colaboradores. O presente trabalho teve como objetivo 
aprofundar os conceitos de 5S e a realização de uma avaliação dos processos 
e do ambiente em uma das agências do Banco da Família, com o principal 
objetivo de melhorar o ambiente de trabalho e mostrar a importância de 
mobilizar, motivar e conscientizar todos os colaboradores envolvidos no 
processo. 

- Palavras-chave: Programa 5S. Melhoria. Qualidade. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Sustentável de Processos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Contabilidade pública, privada e terceiro setor: a importância da ética 
na área contábil 

- Autores: Camila da Rosa, Bruna da Silva Santos, Tainá Simioni Fochezatto 

- Professor orientador: Milton Farina 

- Resumo: O objetivo do trabalho é demonstrar a importância e os aspectos 
relevantes e essenciais que envolvem a aplicação das normas éticas no 
exercício da profissão contábil. A ética, ciência dos costumes, é considerada 
elemento regulador do desenvolvimento histórico-cultural entre os povos. O fazer 
e o agir como ações humanas não seriam concebíveis sem a ética profissional. 
Ela é um valor de primeira grandeza para o profissional. O contabilista não deve 
abrir mão de certos princípios como a honestidade e a transparência. A ética 
profissional indaga qual deve ser a conduta do contabilista, de modo a 
acrescentar algo a ele mesmo enquanto ser humano, e à sociedade. O trabalho 
traz também a diferenciação entre três áreas específicas de atuação do 
profissional contábil, são elas: a contabilidade pública, privada e do terceiro 
setor. O trabalho traz ainda a importância do contador para as empresas, para a 
área pública e para as entidades. Independente da área de atuação do 
profissional é o código de ética do contador que norteia a sua ação em 
contabilidade, de modo a apontar as corretas atitudes para o desenvolver 
significativo de sua profissão. Assim, este profissional deve assumir uma postura 
ética de acordo com as normas ditadas para o exercício legal da profissão a fim 
de não ser subornado pelas organizações. 

- Palavras-chave: Ética profissional. Contabilidade Pública. Terceiro setor. 
Contabilidade Privada. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Sustentável de Processos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: A ética profissional e o contador: um estudo sobre a postura ética no 
exercício da profissão 

- Autores: Andresa Luana Guedes, Kellen Caroline de Almeida da Silva,  

- Professor orientador: Milton Farina 

- Resumo: O presente trabalho tem como objetivo geral a postura ética dos 
profissionais contábeis à frente da grande companhia de gasoduto que foi a 
Enron. O estudo é classificado como descritivo quanto aos fatos apresentados, 
utilizando como parâmetro as pesquisas bibliográficas em livros, nichos virtuais 
e reportagens de jornais para a construção do referencial teórico, que abordou 
desde o conceito de ética de modo geral até o código de conduta do profissional 
contábil (CEPC). Para análise dos resultados foi apresentado na íntegra o caso 
da companhia Enron, que decretou falência no ano de 2001 nos Estados Unidos 
após a constatação de fraudes contábeis. Como principais pontos conclusivos 
desse trabalho, citamos a falta de ética dos profissionais contábeis, que fizeram 
uso de diversas artimanhas contábeis para burlar e fraudar os resultados 
financeiros da companhia, com o intuito de maiores investimentos em ações no 
mercado a curto prazo. Diante do exposto, temos a nítida visão de quanto é 
importante e necessário que o profissional contábil tenha pleno conhecimento e 
faça uso sem qualquer restrição ao código de conduta e as legislações que 
regem a sua profissão, afim de zelar pela sua imagem como profissional e a 
valorização de sua classe de trabalho. 

- Palavras-chave: Contador. Ética. Trabalho. 



84

Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Sustentável de Processos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Estudo sobre a tomada de decisão estratégica baseada nas 
informações contábeis 

- Autores: Lara Letícia Jagnow da Silva, Gabriela Anziliero Tomé, Meise Tavares 
da Silva 

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

- Resumo: O trabalho a seguir abordará as questões relacionadas à utilização e 
funcionamento de uma empresa, ligando seu segmento às demonstrações 
contábeis no quesito controle direto, levando em consideração as relações 
econômicas do cenário atual e a contabilidade gerencial para que, desta forma, 
haja a interligação entre demonstrações, economia e gerenciamento da empresa 
no âmbito contemporâneo. O planejamento estratégico e a análise SWOT serão 
informados de maneira breve para que se possa utilizá-los como ferramenta de 
aplicação (tomada de decisão) de todos os itens constados anteriormente, e 
consequentemente maneiras diversas para o melhoramento do controle 
operacional da entidade, para que se possa ter as informações de forma mais 
direta e precisa do seu funcionamento, tornando, assim, a aplicação das 
mudanças mais concisas. 

- Palavras-chave: Demonstrações. Planejamento. Gerencial. Contabilidade. 



85

Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Gestão Sustentável de Processos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Estudo sobre a tomada de decisão estratégica baseada nas 
informações contábeis 

- Autores: Lara Letícia Jagnow da Silva, Gabriela Anziliero Tomé, Meise Tavares 
da Silva 

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

- Resumo: O trabalho a seguir abordará as questões relacionadas à utilização e 
funcionamento de uma empresa, ligando seu segmento às demonstrações 
contábeis no quesito controle direto, levando em consideração as relações 
econômicas do cenário atual e a contabilidade gerencial para que, desta forma, 
haja a interligação entre demonstrações, economia e gerenciamento da empresa 
no âmbito contemporâneo. O planejamento estratégico e a análise SWOT serão 
informados de maneira breve para que se possa utilizá-los como ferramenta de 
aplicação (tomada de decisão) de todos os itens constados anteriormente, e 
consequentemente maneiras diversas para o melhoramento do controle 
operacional da entidade, para que se possa ter as informações de forma mais 
direta e precisa do seu funcionamento, tornando, assim, a aplicação das 
mudanças mais concisas. 

- Palavras-chave: Demonstrações. Planejamento. Gerencial. Contabilidade. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LEGISLAÇÃO TRABALISTA E TRIBUTÁRIA
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Modelo Tradicional e o Modelo Dinâmico de análise do capital 

- Autores: Lisane Neves, Lisandra silva affonso,  

- Professor orientador: Fernando Williges 

- Resumo: O presente estudo visa comparar os índices econômico-financeiros 
da Agrale S/A, usando-se o Método Tradicional em contraponto com o Modelo 
Dinâmico, proposto por Fleuriet (2003). O Modelo Tradicional é baseado em 
indicadores de liquidez, de estrutura de capital, rentabilidade, prazos médios e 
ciclos financeiros. Já o Modelo Dinâmico de análise de capital de giro é baseado 
na reclassificação do balanço patrimonial e nos principais elementos deste 
modelo (NCG, CDG e T). Por meio dessas comparações, objetiva-se tornar mais 
robusta a análise da situação da empresa, objeto deste estudo. 

- Palavras-chave: Análise econômico-financeira tradicional. Capital de Giro. 
Modelo de Fleuriet. Análise Dinâmica de Capital de Giro. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Previdência privada: uma alternativa de investimento 

- Autores: Emili dos Santos Cerentini, Priscila Arnoldo Marques,  

- Professor orientador: Marcio Vanderlei Saueressig 

- Resumo: No cenário atual da sociedade, a cada dia mais se torna importante 
a obtenção de uma segurança financeira para manter a saúde, e o bem estar no 
futuro. A previdência privada é uma previdência complementar, que se paga para 
uma instituição financeira gerir os recursos investidos, que serão acumulados 
pelo período contratado, garantindo a segurança na melhor idade. Os planos de 
previdência privada são VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL 
(Plano Gerador de Benefícios Livres), e a forma de tributação é através da tabela 
regressiva ou progressiva. Este trabalho tem por objetivo diferenciar previdência 
privada e previdência social, conceituando mais especificamente o que é a 
previdência privada. Este estudo foi realizado através de uma análise da 
literatura existente, de forma qualitativa.  Em um contexto de constantes 
mudanças no sistema previdenciário do país, a previdência privada passa a 
assumir papel de crescente relevância, sendo que a escolha do melhor plano irá 
depender do perfil de cada investidor. 

- Palavras-chave: Previdência Privada. PGBL. VGBL. Tabela Regressiva. 
Tabela Progressiva. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) 

- Autores: Gustavo Macedo Machado, Fernando Rodrigues da Silva, Jeison 
Ferreira do Rosario 

- Professor orientador: Marcio Vanderlei Saueressig 

- Resumo: O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é um projeto do 
Governo Federal que começou a ser desenvolvido no ano de 2007 fazendo parte 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o intuito de unificar a 
recepção, validação, armazenamento e autenticação dos livros e documentos de 
escrituração contábil e fiscal das empresas através de um sistema totalmente 
digital computadorizado de informações. Este artigo científico foi elaborado 
através de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de fundamentar os 
conceitos do SPED fiscal e contábil, demonstrando os seus projetos, 
conceituando os objetivos, benefícios e os principais usuários, assim 
descrevendo como funciona cada um dos seus módulos que são projetos 
englobados dentro do todo, que é o Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED). Conclui-se que o projeto (SPED) ainda é discutido pelos profissionais 
da área por ser um projeto novo, porém aos poucos tanto profissionais como 
contribuintes estão se adaptando à nova maneira de entregar suas 
responsabilidades com o fisco. Contudo, se o projeto continuar sendo atualizado 
e reformado constantemente será em breve um dos maiores projetos do governo 
brasileiro. 

- Palavras-chave: Contabilidade. SPED. Fiscal. Contábil. Tecnologia. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Terceirização e trabalho temporário: uma análise à luz das atuais 
mudanças 

- Autores: Cristiane Eloísa Zanol, Paola Maio, Débora Keiel 

- Professor orientador: Pavlova Perizzollo Leonardelli 

- Resumo: O presente artigo objetiva analisar a lei que regula a terceirização e 
o trabalho temporário, comparando a legislação anterior com a atual vigente, 
retratada pela Lei nº 13.429/2017, a qual alterou e inseriu dispositivos na Lei nº 
6.019/74 que trata do trabalho temporário em empresas urbanas e dispõe sobre 
as relações de trabalho nas empresas de prestação de serviços a terceiros. A 
metodologia utilizada para a elaboração do artigo foi basicamente a pesquisa 
bibliográfica e a consulta da legislação aplicável à matéria. Nota-se que as 
alterações efetuadas pela Lei nº 13.429/17 deixaram lacunas em relação à 
terceirização, pois não houve o esclarecimento relativo à possibilidade da 
terceirização das atividades-fim. Assim, a Súmula nº 331 editada pelo Tribunal 
Superior de Trabalho (TST) continua em vigência. Diante das mudanças 
operadas pela Lei nº 13.429/2017, foi realizada uma análise dos possíveis 
impactos e dos pontos positivos e negativos da terceirização e do trabalho 
temporário para os empregadores e para os empregados. 

- Palavras-chave: Terceirização. Trabalho temporário. Legistação trabalhista. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

- Autores: Letícia Pinto de Oliveira, Ludmila Picolotto,  

- Professor orientador: Pavlova Perizzollo Leonardelli 

- Resumo: O presente trabalho objetiva verificar a existência, ou não, de 
embasamento constitucional, para cobrança da Taxa de Proteção Ambiental 
(TPA). Na busca deste entendimento, foi realizada revisão bibliográfica 
abordando a história da tributação, bem como o conceito de tributo. Não 
obstante, as taxas e os princípios do direito tributário foram amplamente 
explanados, assim como sua aplicabilidade. Para esta verificação foram 
utilizados os casos de cobrança de Taxa de Proteção Ambiental nas localidades 
de Morro de São Paulo (Bahia) e Fernando de Noronha (Pernambuco). 
Embasado no Princípio da Liberdade de Tráfego previsto no artigo 150, inciso V 
e no artigo 5°, inciso XV, ambos disciplinados na Constituição Federal de 1988 
(CF/88), concluiu-se que efetivamente há a inconstitucionalidade da cobrança da 
TPA. 

- Palavras-chave: Tributos. Taxas. Direito tributário. TPA. Princípios. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA: ASPECTOS LEGAIS E RECENTES 
ALTERAÇÕES 

- Autores: Nathália Danielli Monteiro, ,  

- Professor orientador: Pavlova Perizzollo Leonardelli 

- Resumo: Este artigo tem como objetivo principal conhecer as leis de 
constituição de empresas das modalidades de Empresário Individual e da 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). O intuito é o de 
explorar as leis e formar um comparativo entre elas, realizando pesquisas em 
instrumentos legais a fim de ressaltar cada particularidade e observar suas 
características, conseguindo então pontuar os pontos positivos e negativos de 
cada modalidade empresarial. Ainda, com a recente vigência da Instrução 
Normativa nº 38, é possível efetuar uma análise de quais foram as mudanças 
que ocorreram tanto para as Empresas Individuais de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI) quanto para os Empresários Individuais. 

- Palavras-chave: Leis. Empresário Individual. Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada. Instrução Normativa nº 38. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Compliance: um novo olhar sobre a gestão interna 

- Autores: Marcelo Kirsch, Valéria Dalanholli dos Santos,  

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

- Resumo: A economia mudou, as empresas mudaram e, por sua vez, os 
profissionais também. Devido às novas características de mercado, entender os 
processos internos da empresa, sobre a legislação que a rege, bem como prestar 
satisfação aos órgãos competentes é o desafio do novo profissional. Nesse 
sentido, o compliance surge para instigar mudanças nos demais setores dentro 
das organizações, bem como: redução dos níveis hierárquicos, diminuição do 
quadro de funcionários e a capacitação tecnológica, implantando políticas nas 
organizações. Algumas condições econômicas da empresa, como o custo e a 
rentabilidade de seus produtos, serviços, clientes e atividades estão disponíveis 
somente na contabilidade gerencial e esta informação contábil é também um dos 
principais meios dos gestores intermediários e executivos receberem feedback 
de seu desempenho. A Auditoria tem sido alterada e atualizada ao longo dos 
tempos e se inicialmente tinha como objetivo detectar fraudes e erros passou a 
ter domínios e formas específicas. Assim, a evolução do conceito ao longo dos 
tempos permite-nos um novo olhar para aquele profissional que vem ganhando 
espaço dentro das organizações. O compliance visa manter tudo em 
conformidade com as leis, diminuindo as possibilidades de autuações de forma 
competente, eficiente, ética e responsável nos atos de suas atividades. A 
abordagem utilizada foi o tipo de pesquisa, em um primeiro momento, 
exploratória. Em um segundo momento será realizada uma amostragem com 50 
empresas de pequeno, médio e grande porte através de questionário para 
extração de dados, para posterior levantamento e análise dos mesmos. 

- Palavras-chave: Compliance. Gestão. Profissional. Contabilidade Gerencial 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Previdência Social: uma reforma ou um regresso 

- Autores: Caroline Pires Ramos, Naiandra Pacheco de Moura, Sarah de 
Quadros da Silva 

- Professor orientador: Sandra Inês Schuck 

- Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma 
pesquisa social realizada na escola E.E.E.M Cavalheiro Aristides Germani, de 
Caxias do sul. Para aprofundar o conhecimento sobre o trabalho realizado em 
escolas púbicas foram necessárias pesquisas bibliográficas e de campo. A 
pesquisa bibliográfica promoveu a base teórica para o entendimento da 
realidade, já a pesquisa de campo possibilitou a identificação das necessidades 
da escola e a arrecadação de doações. O projeto permitiu conhecer a realidade 
dos estudantes da escola E.E.E.M Cavalheiro Aristides Germani, as carências e 
demandas que fazem parte dessa realidade, e assim, proporcionar algumas 
doações que atenderam a necessidades dos estudantes da instituição. 

- Palavras-chave: Escola publica. Responsabilidade social. Recursos. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Ética nas relações de trabalho: perícia contábil 

- Autores: Ana Paula Maques Trindade, Janaína Borges de Souza, Joice 
Marchetto de Oliveira 

- Professor orientador: Sandra Inês Schuck 

- Resumo: A perícia contábil é a atividade que visa examinar os atos e fatos no 
que diz respeito ao patrimônio, reportando sua autenticidade e opinando sobre 
as causas, essência e efeitos da matéria analisada em questão, bem como 
utilizar como meio de prova no processo judicial. É de competência exclusiva do 
contador em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade de 
sua jurisdição elaborar um laudo capaz de transpor a verdade contábil para o 
ordenamento. Este mercado em expansão vem atraindo cada vez mais a 
atenção dos profissionais de contabilidade. Também é uma das atividades 
exercidas pelo contador da mais alta relevância, que exige uma imensa gama de 
conhecimentos, não só da própria contabilidade como também de outras 
ciências afins, além de uma atitude ética irrepreensível. O perito contábil, 
contratado pelas partes ou indicado pelo juiz para fazer laudos sobre um 
determinado caso, é essencial para a solução de litígios na justiça. Cabe a estes 
profissionais conhecer as responsabilidades sociais, éticas e legais, às quais 
estão sujeitos no momento em que aceitam o encargo para a execução de 
perícias contábeis judiciais, extrajudiciais e arbitrais. Este artigo realizado 
através de pesquisas bibliográficas visa trazer maior conhecimento da profissão, 
sua amplitude de atuação e postura ética do perito. 

- Palavras-chave: Ética. Perícia Judicial. Perito. Contabilidade. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Projeto: como a Responsabilidade Social está presente na vida 

- Autores: Grasiela Gambin, Ana Paula,  

- Professor orientador: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo 

- Resumo: No momento em que somos inseridos no mercado de trabalho 
brasileiro, e sob as condições de registro profissional na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, o cidadão tem a sua disposição uma série de direitos e 
benefícios, entre eles, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um 
dos benefícios mais importantes é a aposentadoria, serviço o qual o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável. A aposentaria consiste em um 
afastamento remunerado de pessoas que já atingiram alguns requisitos, como 
contribuir para o INSS pelo tempo descrito, ter a idade mínima estipulada pelas 
leis ou por algum motivo não ter condições de trabalhar. Entretanto, no dia 06 de 
dezembro de 2016 foi publicada uma notícia na página do Planalto com a 
proposta da emenda à Constituição, que tem por objetivo reformular a legislação 
previdenciária para a aposentadoria. Essa proposta tem por finalidade 
reestruturar as leis da atual previdência, assim realizando mudanças na 
aposentadoria por idade, na aposentadoria rural e no tempo de contribuição. 
Porém, essas medidas só poderão ser aplicadas após a aprovação do 
Congresso Nacional. 

- Palavras-chave: Previdência Social. Aposentadoria. INSS. seguridade social. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Projeto de pesquisa: Faça um idoso feliz – Lar dos Idosos Bela Vista 

- Autores: Leticia Nadalon D'avila, Ana Claudia Lodette, Sabrina da Fonseca 
Ziolkoski 

- Professor orientador: Sandra Inês Schuck 

- Resumo: O presente trabalho visa apresentar o projeto de extensão 
universitária “Faça um Idoso Feliz – Lar dos Idosos Belo Vista”, desenvolvido por 
acadêmicos do curso de graduação em Ciências Contábeis da Faculdade 
Murialdo de Caxias do Sul, tendo em vista a análise do desenvolvimento e 
envelhecimento populacional e as dificuldades enfrentadas pelos idosos 
residentes em Instituições e Lares. Tal projeto voltou-se para a realização de 
atividades que proporcionassem a esses idosos mais felicidade e qualidade de 
vida, focando especialmente em carinho, lazer, autocuidado e autoestima. Além 
de beneficiar os idosos, este projeto teve como objetivo contribuir para a 
conscientização do graduando, por meio do conhecimento teórico-prático sobre 
o processo de envelhecimento, como também a conscientização da sociedade 
para com os idosos. Ao término do projeto, percebemos que as metas 
estipuladas foram atingidas no encontro com os idosos, e por meio de relatos 
constatamos que nossos objetivos foram alcançados. 

- Palavras-chave: Idosos. Projeto. Qualidade de Vida. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: TEORIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

NOS DIFERENTES ESPAÇOS EDUCATIVOS
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Concepção do Transtorno do Espectro Autista no contexto social 

- Autores: Larissa Oliveira de Lara, Jeanete Martini Granzotto Dias, Maiara da 
Silva Ferraz 

- Professor orientador: Amanda Veiga Chagas 

- Resumo: O Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que consegue 
ser identificado a partir de 1,5 anos de idade, marcado por uma tríade de 
características principais. O Rranstorno do Espectro Autista (TEA) pode causar 
prejuízo no que se refere à capacidade de interação social, no interesse seletivo 
a determinadas coisas, objetos ou situações e atrasos importantes ou até mesmo 
ausência de linguagem. Uma das maiores dificuldades encontradas atualmente 
em relação ao autismo é a falta de conhecimento e informações pela sociedade 
de maneira geral. Para tanto, é de fundamental importância que famílias, escolas 
e sociedade possam ter acesso ao conhecimento e as informações que pontuem 
o que é autismo, quais as características principais do transtorno e 
principalmente qual o comportamento adequado diante de pessoas que 
apresentam o TEA. A partir de um conhecimento mais efetivo teremos uma maior 
conscientização sobre como cada um enquanto cidadão pode contribuir para um 
maior bem-estar da pessoa autista, respeitando suas necessidades e 
particularidades. 

- Palavras-chave: Autismo. TED. Educação. Conscientização. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: AEE - Atendimento Educacional Especializado 

- Autores: Edson da Silva Coelho, Gianelli Souto,  

- Professor orientador: Amanda Veiga Chagas 

- Resumo: O presente artigo pretende apresentar um panorama geral de como 
as pessoas com deficiência vêm sendo inseridas no meio social. No âmbito 
educacional, este estudo traz reflexões sobre o que é o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), quem são os alunos, em situação de inclusão, 
encaminhados para o atendimento educacional especializado frente à nova 
Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e como as 
orientações deste documento vêm produzindo efeitos nos contextos 
educacionais e nas redes de ensino. Refletir sobre quem são estes alunos 
remete a uma melhor compreensão sobre este espaço educacional que os 
acolhe com o objetivo de criar condições de permanência dos mesmos no 
contexto do ensino comum. O documento apresenta uma mudança conceitual e 
terminológica para referendar o contingente de alunos caracterizados como da 
“educação especial”, bem como lançar as diretrizes para a educação especial, 
dentre elas, para implementação e funcionamento do AEE. Após a discussão no 
plano teórico, legal e conceitual, objetiva-se apresentar como ela foi pensada, 
quem são os profissionais da área e Plano Nacional Da Educação Objetivos- 
PNE Meta 4- Plano Nacional De Educação – 2014. 

- Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado (AEE). Políticas 
Nacional De Educação Especial. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: A importância das práticas lúdicas em um ambiente hospitalar 

- Autores: Fernanda Reis Lamb, Elisabete da Silva Schardosim, Loreci Tarttari 
de Amaral 

- Professor orientador: Cristiane Turella Orozco 

- Resumo: Esta pesquisa visa analisar a importância do lúdico como facilitador 
de aprendizagem e estimulador da cura da criança que se encontra 
hospitalizada, objetivando a recuperação e socialização por meio de um 
processo de intervenções lúdicas inclusivas. Nesse sentido, o lúdico funciona 
como recurso facilitador de aprendizagem, contribuindo para melhor 
enfrentamento da situação vivida. Os conhecimentos construídos por meio da 
pesquisa demonstram a prática como processo de desenvolvimento e 
transformações sociais que amenizam os impactos da hospitalização. A 
construção de espaços lúdicos como a brinquedoteca contribui para 
transformações nos paradigmas que caracterizam o hospital apenas como local 
de tratamento médico voltado para diagnosticar e intervir em patologias. Assim, 
o hospital torna-se um lugar onde ocorre interações sociais, contribuindo nos 
processos de relações interpessoais e na criação de espaços de comunicação. 
Nessa perspectiva, o lúdico, independente do contexto, é importante no 
desenvolvimento da criança no ambiente que se encontra. 

- Palavras-chave: Hospital. Lúdico. Criança. Desenvolvimento. Brinquedoteca. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Apadrinhamento orientado: um olhar diferenciado para o voluntariado 

- Autores: Amanda dos Santos Simonetto, Luis Antonio da Silva, Ednilce da 
Silva Gonçalves 

- Professor orientador: Gênesis Marimar Rodrigues Sobrosa 

- Resumo: Este projeto visa uniformizar o trabalho realizado por voluntários do 
apadrinhamento orientado nas instituições de acolhimento a crianças em 
situação de vulnerabilidade, retiradas das famílias por meio judicial, conhecidas 
como Casas Lar. Pretende-se oportunizar a essas crianças a participação em 
diversas formas de inserção na sociedade, como possibilidade de exercer sua 
cidadania, através de atividades orientadas para que consigam interagir com 
outras pessoas e ter uma vida normal, com um desenvolvimento pleno. Destaca-
se, também, a importância de se desfrutar de voluntários preparados e 
capacitados para um melhor desenvolvimento do trabalho social realizado com 
essas crianças, para que as mesmas se sintam acolhidas e inseridas na 
sociedade. 

- Palavras-chave: Voluntários. Atividades Orientadas. Vulnerabilidade. Trabalho 
Social. Casas Lar. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A percepção de professores sobre o Transtorno do Espectro Autista 

- Autores: Mônica Demeda de Almeida, Natália da Silva Sagaz, Soeli Catani 
Rech 

- Professor orientador: Gênesis Rodrigues Sobrosa 

- Resumo: Este projeto pesquisa, de cunho qualitativo com delineamento 
metodológico exploratório, tem como objetivo conhecer a percepção dos 
professores de escolas públicas que atuam do 1° ao 5° ano do ensino 
fundamental sobre o Transtorno do Espectro Autista, acerca da capacitação nas 
questões que se associam à inclusão e a aprendizagem dos educandos autistas. 
Para tanto, serão coletados dados por meio de entrevistas com perguntas 
abertas, para uma porcentagem de cinquenta por cento dos professores de duas 
escolas públicas, que atendem crianças de 1° ao 5° ano  do município de Caxias 
do Sul. Para alcançar os objetivos propostos foi elaborado um roteiro de 
entrevistas. 

- Palavras-chave: Autista. Formação de professor. Aprendizagem. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: O processo de alfabetização e a surdez 

- Autores: Carolina Busik, Júlia Massens,  

- Professor orientador: Gênesis Rodrigues Sobrosa 

- Resumo: O presente estudo buscou investigar como se procede na 
alfabetização dos surdos e quais são os aspectos fundamentais nesse processo. 
Além disso, buscou compreender as dificuldades frente a uma sociedade 
desconhecedora dessa cultura. Para isso, foi utilizada a técnica de estudo de 
casos múltiplos que caracteriza-se pelo foco na compreensão e na comparação 
qualitativa dos fenômenos, proporcionando maior abrangência dos resultados. 
Esse modo de pesquisar auxilia na assimilação de acontecimentos, sintomas e 
vivências que podem surgir, repentinamente, em contextos distintos, e, com isso, 
percebe-se que um caso só se faz fidedigno quando comparado a outro. 
Participaram deste estudo três indivíduos surdos, dois do gênero feminino, 
professores da Língua Brasileira de Sinais.  Foi elaborado um roteiro de 
entrevista que permitiu direcionar os procedimentos de investigação. Como 
principais resultados os participantes relataram esperança em mudar a 
desvalorização da cultura surda. Percebem que as dificuldades são enormes em 
relação a obtenção de igualdade dos direitos. 

- Palavras-chave: Surdez. Aprendizagem. Alfabetização. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A importância das relações sociais na Terceira Idade 

- Autores: Magda dos Santos Fagundes Gonçalves, Daniela Capeletti Rizzon, 
Irislaine Hoffmann Attolini 

- Professor orientador: Gênesis Rodrigues Sobrosa 

- Resumo: O presente trabalho enfatiza a importância de fortalecer as relações 
de amizade entre idosos. Partilhar momentos auxilia na promoção de saúde e 
prevenção doenças. O objetivo é promover a saúde física e emocional desses 
sujeitos envolvendo-os na sua comunidade. Para tanto, serão realizadas oficinas 
duas ou três vezes ao mês, que serão agendadas com a secretária da Instituição 
Social Murialdo. Como resultados esperados estão: aumento do convívio social 
dos idosos, melhora no bem-estar dos participantes, bem como de sua saúde 
física e emocional. 

- Palavras-chave: Idosos. Oficinas. Saúde.  Bem-estar. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Brinquedoteca itinerante: lazer e cultura na valorização da arte de 
educar 

- Autores: Luciana Maria Lenzi, Tamara Fernanda Vianna Cunha,  

- Professor orientador: Gladis Bortoli Poleto 

- Resumo: O presente projeto de pesquisa refere-se à criação de uma 
brinquedoteca itinerante e inclusiva a ser realizada em espaços públicos ou em 
centros comunitários da cidade de Caxias do Sul-RS. O intuito da brinquedoteca 
é atender nos referidos espaços crianças portadoras de deficiências física 
limitantes e deficiência intelectual em todos os níveis, de forma a integrá-las na 
sociedade, através do lúdico, com as demais crianças da comunidade em que a 
brinquedoteca estiver inserida. Sendo o brincar cada vez mais valorizado como 
desenvolvedor sensorial, motor, perceptual, cognitivo, afetivo e cultural 
buscamos mostrar o quanto a brincadeira pode ser um instrumento para 
promover independência e romper barreiras para beneficiar uma convivência e 
inclusão saudável. Para tanto, algumas atividades são propostas na 
brinquedoteca em forma de oficinas, como a construção dos brinquedos pelas 
crianças, o que no processo de aprendizagem acarreta o desenvolvimento motor 
e contribui para o desenvolvimento da criatividade. Além da construção, 
contamos com ferramentas de aprendizado, a contação de histórias, as cantigas 
e atividades de pintura e encenação, que por sua vez desenvolvem a imaginação 
ao mesmo tempo em que promovem a interação, respeito às diversidades, 
cooperativismo e convívio social. 

- Palavras-chave: Brinquedoteca. Inclusão. Convívio Social. Criança. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Gerontologia educacional: (qual)idade de vida 

- Autores: Marina Haas, Júlia Carolina Haas, Franciele Silvano 

- Professor orientador: Nureive Bissaco 

- Resumo: Este artigo tem como finalidade compreender a condição do sujeito 
idoso na sociedade atual e as possibilidades de oferta de formação voltada a 
esse público específico, cuja história de vida apresenta uma bagagem de 
conhecimentos e experiências acumuladas ao longo dos anos, mas que não 
assegura usufruir dos recursos culturais. Para realização deste estudo, 
utilizamos a metodologia numa perspectiva de pesquisa bibliográfica com 
estudos a partir de cinco bases de dados. Para tanto, fez-se necessário 
caracterizar e diferenciar conceitos como envelhecimento, velhice, idoso e 
terceira idade, bem como conceituar a gerontologia educacional para 
compreender como vem sendo desenvolvida junto ao idoso, não só relacionado 
ao campo do conhecimento, mas também considerando os aspectos físico, 
intelectual, social, familiar, entre outros. Assim, entendemos que a gerontologia 
educacional é de suma importância, mas será que estamos prontos para educar 
um idoso e incluí-lo na sociedade? 

- Palavras-chave: Educação. Gerontologia Educacional. Envelhecimento. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Oficina criativa com crianças enfermas 

- Autores: Juliana Pereira de Lucena, Tailine Turella,  

- Professor orientador: Roberta Spadari Debaco Tomé 

- Resumo: O projeto Oficina Criativa com Crianças Enfermas visa oportunizar 
às crianças em estado de vulnerabilidade física e emocional assistidas na 
AAPECAN (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer) – instituição localizada 
em Caxias do Sul-RS – momentos de lazer, continuidade do aprendizado, 
socialização, construção de vínculos e confiança. Dessa forma, espera-se que 
ocorra o resgate de sua autoestima e que os infantes consigam permanecer 
alegres e otimistas diante da vida que se apresenta, amenizando os impactos 
dos tratamentos e das internações, favorecendo o processo de humanização por 
meio de atividades lúdicas e recreativas. Para isso, aplica-se a metodologia de 
pesquisa exploratória com coleta de dados documental, seguida de experimento 
prático para comprovação da investigação. Como resultado pode-se ressaltar 
que a Oficina Criativa é uma ferramenta de grande valia para o desenvolvimento 
cognitivo de crianças com enfermidades, pois elas continuam a ter fantasias, 
emoções e sentimentos, contemplando as especificidades da infância. 

- Palavras-chave: Pedagogia. Crianças enfermas. Ludicidade. Socialização. 
Recreação. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Pedagogia: novos espaços e desafios 

- Autores: Carine Regina Schneider, Manuela Pereira da Silva, Karine Leite 

- Professor orientador: Sandra Teresinha Kuhn 

- Resumo: O presente trabalho foi estabelecido a fim de verificar se existe o 
profissional pedagogo atuando no espaço extraescolar, em especial no espaço 
social. Constitui-se em uma pesquisa qualitativa efetuada em quatro instituições 
não governamentais da cidade de Caxias do Sul que atendem crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade social, utilizando como instrumento de coleta 
de dados um questionário elaborado pelas autoras, contendo perguntas que 
defendessem o conteúdo do estudo.  Os resultados obtidos apontaram que não 
existe o pedagogo atuando em nenhum dos locais entrevistados, embora 
houvesse espaço para atuação do mesmo, pois é este cuidado que devemos 
oferecer quando tratamos de educação. Buscou-se também fazer uma reflexão 
sobre as abordagens de ensino pedagógicas que incluem vários saberes, 
investigações permanentes, atenção ao cognitivo e efetivo, podendo ser 
realizadas nestes ambientes não formais, favorecendo não somente a inclusão 
social, mas também a aprendizagem para o público envolvido. 

- Palavras-chave: Educação. Pedagogo. Espaço extraescolar. Pedagogia 
social. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Renascer da leitura 

- Autores: Eduarda Magnus Brognoli, Eduarda Maria Venson, Viviana Guerra 
Machado 

- Professor orientador: Sandra Terezinha Kuhn 

- Resumo: Este trabalho possui o objetivo de resgatar o gosto pela leitura que 
vem se perdendo no dia a dia. Muitos pais acreditam que as crianças não 
precisam mais trabalhar sua criatividade e imaginação, pois estão inseridas em 
um mundo tecnológico. A escola tenta resgatar o gosto pela leitura, mas sozinha 
não atinge seu objetivo. Pensando nisso, faremos um projeto chamado “Sacola 
de leitura”, que será aplicado em uma escola de Educação Infantil, no segundo 
semestre de 2017. A sacola conterá livros, fantoches e um caderno de registros  
para os alunos levarem para casa, lerem junto a seus pais, que farão um registro 
de como foi o momento. Acreditamos que para resgatar o gosto e o hábito de 
leitura é necessário o incentivo da família e da escola desde os primeiros anos 
de vida, e de uma maneira ainda mais significativa, na Educação Infantil. 

- Palavras-chave: Leitura. Projeto. Educação Infantil.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: FORMAÇÃO DE EDUCADORES
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: O estresse do professor e a síndrome de Burnout 

- Autores: Franciele Gomes Paim Nunes, Raquel Ramos Maragno, Priscila 
Oliveira Ferreira 

- Professor orientador: Cristiane Turella Orozco 

- Resumo: Percebe-se, dentro do assunto estresse profissional, mundialmente 
discutido e instituído como fator relevante da cognição comportamental, que 
podem ocorrer fatores que amplifiquem os sintomas de estresse e ansiedade na 
rotina do pedagogo, podendo chegar ao extremo da Síndrome de Burnout, 
doença que, aparentemente, tem indícios similares aos sintomas de estresse. 
Dessa forma, observa-se que a saúde psicológica dos profissionais da área da 
educação, tem necessidade de acautelar-se e prevenir-se, buscando 
assistências em tratamento e terapias profissionais da especialidade. Sendo 
assim, o professor necessita ser congruente nesta tese que pode dar-se segundo 
seu estado de esgotamento físico e mental no seu andamento cotidiano 
educacional. 

- Palavras-chave: Estresse. Síndrome de Burnout. Educador. Precaução. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Formação de professores: análise e reflexão 

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

- Professor orientador: Nureive Bissaco 

- Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar uma análise e reflexão sobre 
a formação de professores em nosso país. Durante anos, o Brasil trabalhou para 
melhorar o acesso ao ensino, e recentemente esse esforço aumentou 
juntamente com o crescimento do número de alunos no sistema educacional no 
país. Existem vários fatores, principalmente sociais e econômicos, que marcam 
esse período de democratização e melhoria nas escolas. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN), desde a década de 80, inicia reformas 
nos currículos dos estados e municípios, juntamente com o apoio de outras leis 
que regem a educação brasileira. A partir de uma revisão bibliográfica, tendo 
como aporte alguns teóricos importantes, é possível afirmar que a formação dos 
professores, dentro deste contexto, se faz urgente, necessária e permanente. 

- Palavras-chave: Formação de professores. LDBEN. Licenciatura. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Prática docente: analisando para conhecer 

- Autores: Carolina Calixto Soletti, Andressa Cassiane Ribeiro da Silva, 
Franciele Neves Termus 

- Professor orientador: Nureive Bissaco 

- Resumo: Este artigo tem a finalidade de propor uma análise a partir da 
observação das práticas educativas de professores que atuam numa escola 
privada de educação básica. O objetivo proposto foi compararmos as 
metodologias utilizadas categorizando-as como tradicionais ou construtivistas. A 
pesquisa realizada utilizou-se de uma metodologia de cunho qualitativo, em que 
definidos alguns aspectos relevantes para guiar nossa observação, tais como: 
tom de voz, formas de manejo, interação com alunos, planejamento e recursos 
utilizados. Nessa perspectiva, torna-se essencial ofertar uma formação de 
professores consistente e contínua que considere todos estes aspectos, 
facilitando assim a escolha da metodologia mais adequada aos contextos de 
atuação docente. Para fundamentar a escrita deste artigo buscamos algumas 
bases de dados, tendo como eixo norteador a prática docente e as metodologias 
que embasam estas práticas. Autores como Piaget (2007), Freire (2002/2005) e 
Saviani (1991) serviram como base para este trabalho. 

- Palavras-chave: Educação. Metodologias de ensino. Ensino. Aprendizagem. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Gênero na educação: um perigo ou oportunidade 

- Autores: Bárbara Demetrio, ,  

- Professor orientador: Roberta Lopes Augustin 

- Resumo: O presente artigo apresenta a pesquisa que será desenvolvida sobre 
questão de gênero no ambiente escolar, buscando compreender se o tema é 
percebido com temeridade ou oportunidade, e quais implicações dessas 
percepções na relação entre docente e aluno. A metodologia do estudo é de 
cunho quali-quantitativo, por meio de levantamento de dados sobre o tema, 
aprofundamento bibliográfico da área, observação como fonte de captura da 
realidade social, entrevista com perguntas abertas e fechadas direcionadas ao 
público-alvo da pesquisa, que será aplicada na próxima etapa do estudo. 

- Palavras-chave: Gênero na Educação. Diversidade sexual na escola. Desafios 
da prática docente. 



118

Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: A diversidade da educação infantil: um olhar sobre a surdez 

- Autores: Cristiane da Rosa Maciel, Gabriela dos Santos Furlaneto, Marilene 
Verissimo Rodrigues dos Santos 

- Professor orientador: Roberta Lopes Augustin 

- Resumo: O presente trabalho teve como premissa refletir sobre a surdez e 
suas consequências e influências na educação contemporânea. Dessa forma, a 
proposta foi identificar a formação dos professores surdos na educação infantil 
tendo como cenário as escolinhas de educação infantil do município de Caxias 
do Sul-RS. O objetivo deste trabalho foi identificar a formação continuada dos 
docentes surdos que atuam na educação infantil no município investigado, assim 
como mapear os programas de formação docente de educação infantil para 
professores surdos. Desse modo, foi necessário desenvolver um referencial 
teórico sobre a formação docente na educação infantil, bem como identificar 
professores surdos que atuam na educação infantil no município de Caxias do 
Sul. E assim foi possível analisar a partir dos dados coletados a necessidade de 
um programa de formação docente para os professores surdos que atuam na 
educação infantil. Este estudo é classificado como qualitativo e utilizou como 
procedimento metodológico a pesquisa exploratório-descritiva, e como técnicas 
de pesquisa a documentação, a observação e entrevistas semiestruturadas. Por 
meio desses procedimentos metodológicos as análises desenvolvidas ao longo 
deste estudo identificaram a necessidade de elaborar um programa de formação 
continuada para professores surdos que atuam na educação infantil. 

- Palavras-chave: Surdez. Professores surdos. Educação Infantil. Programa de 
formação de professores. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Educação inclusiva nas escolas 

- Autores: Amanda Boss Girardi, Náthali Eduarda Toniolli, Maria Vaniza 
Schwartzhaupt Rigotti 

- Professor orientador: Roberta Lopes Augustin 

- Resumo: Este estudo tem por objetivo definir o perfil da Escola  Municipal de 
Ensino Fundamental Padre João Schiavo e verificar como ela exerce suas 
atividades profissionais relacionadas à educação inclusiva, visando estabelecer 
parâmetros para a educação especial aplicada no País, garantida por leis 
federais e em discussão ao longo da última década. O trabalho toma por base 
dados encontrados no censo do INEP 2015 e pesquisas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Além dos dados de ordem pública, foram 
utilizadas informações pertencentes à Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Padre João Schiavo para elucidar a situação da política de inclusão escolar. Com 
isso, foi possível constatar o grande número de alunos que necessitam de 
programas de inclusão, os quais, devido a falhas no sistema de educação, não 
têm suas necessidades supridas totalmente. Como principal falha pode-se 
considerar a falta de instrução fornecida ao professor, e com isso a necessidade 
da criação de programas que capacitem esses profissionais na execução de um 
trabalho inclusivo. 

- Palavras-chave: Educação Inclusiva. Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Padre João Schiavo. Professores. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Estratégias para indisciplina na sala de aula 

- Autores: Helena de Fátima Ramos dos Reis, ,  

- Professor orientador: Roberta Spadari Debaco Tomé 

- Resumo: Este artigo foi desenvolvido através de fundamentação teórica sobre 
a indisciplina, a partir do levantamento de dados anteriormente coletados. Tem 
como objetivo ampliar a discussão sobre o assunto, tendo como viés a educação. 
Baseando-se em artigos selecionados e analisados, pode-se dizer que ainda não 
há nenhuma maneira concreta para solucionar a questão da indisciplina escolar. 
Entretanto, constata-se que é fundamental a união entre pais, escola, 
professores e alunos, e que, a partir desse contexto, busque-se criar estratégias 
a fim de trazer os pais para o ambiente escolar, com proposta coerente, que não 
seja de modo obrigatório, mas amigável. 

- Palavras-chave: Indisciplina. Professor. Aluno. Família. Escola. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Formação de Educadores 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Um olhar diferenciado para os superdotados 

- Autores: Kesly Mainara Lanfredi Hahn, Wanessa Braz de Souza Borges, 
Maiara Boeira Tome 

- Professor orientador: Simone de Oliveira 

- Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar como os professores 
fazem a identificação das características dos alunos que possuem altas 
habilidades/superdotação (AH/SD), facilitando assim, a compreensão deles 
sobre o diferencial destes alunos. Para a realização, foi necessário, 
primeiramente, a definição da instituição de ensino para ser aplicada a pesquisa. 
Então, foi elaborado um questionário com perguntas fechadas aplicado aos 
professores e às coordenadoras. Após a pesquisa ser entregue aos 
entrevistados, respondida, recolhida e analisada, notou-se que os professores 
da instituição escolhida possuem conhecimento sobre o assunto, porém há 
algumas características em que equívocos ocorrem, mas sabe-se da importância 
do real conhecimento para a identificação. 

- Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação. Características. 
Identificação. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL



123

Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Método Montessori e sua aplicação na Educação Infantil 

- Autores: Karen Santuari, Janete de Andrade de Lima,  

- Professor orientador: Andrey Sgorla 

- Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de pesquisa, que visa analisar 
e conhecer a metodologia de ensino do método Montessori, que foi idealizado 
por Maria Montessori. O estudo analisa as características, recursos e materiais 
utilizados nesse método. 

- Palavras-chave: Montessori. Pedagogia. Educação infantil. Criança. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Projetando a criança na primeira infância 

- Autores: Raquiel da Silva Domingues Garcia, Jaine Veiga dos Santos, 
Jaqueline Pacheco da Silva 

- Professor orientador: Carla Martinotto 

- Resumo: Este artigo tem por objetivo conhecer o Programa Primeira Infância 
Melhor, de modo a aprofundar os conhecimentos acerca do desenvolvimento 
infantil no que se refere à criança em situação de vulnerabilidade. Para a 
realização deste trabalho foi desenvolvido o conceito de infância e de 
vulnerabilidade. Posteriormente, foram realizadas duas entrevistas 
semiestruturadas com a coordenadora do Programa, para o aprofundamento 
deste estudo. O Programa Primeira Infância Melhor é um projeto social 
institucional de ação educativa junto a gestantes, crianças e familiares em 
situações de vulnerabilidade social. A partir deste estudo, foi possível observar 
sobre a importância deste programa para o desenvolvimento das habilidades 
destas crianças. Trata-se, portanto, de um trabalho preventivo ao qual envolve 
diferentes campos de conhecimento: a saúde, educação e as políticas públicas. 

- Palavras-chave: Primeira infância. Vulnerabilidade. Responsabilidade social. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Importância da literatura infanto-juvenil: restauração da Biblioteca 
Murialdo Santa Fé 

- Autores: Raissa Vitoria Camelo da Silva, Giovana Santos da Cruz,  

- Professor orientador: Juliana Rossa 

- Resumo: É sabido que a literatura é muito importante para crianças e 
adolescentes. Tratando-se de crianças em situação de vulnerabilidade social, o 
tema ganha ainda mais relevância. Este projeto tem como objetivo desenvolver 
o hábito da leitura aos atendidos na entidade Murialdo Santa Fé, em Caxias do 
Sul-RS. Como embasamento a este trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica 
em livros e artigos da área, sobre os impactos positivos da literatura no 
desenvolvimento cognitivo da criança e adolescente, bem como a importância 
da ludicidade e a adequação da literatura por classificação de faixa etária, 
encaixando o conteúdo às noções de mundo do indivíduo. Este estudo tem uma 
abordagem qualitativa e exploratória. Foi feita pesquisa participante na 
Instituição, além de entrevista com uma educadora do local. Este trabalho terá 
continuidade no próximo semestre, com a implantação efetiva da biblioteca no 
Murialdo Santa Fé. 

- Palavras-chave: Literatura infantil. Ludicidade. Biblioteca. Murialdo Santa Fé. 



126

Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Educação ambiental 

- Autores: Julia Bonatto da Silva, Stéfani Spohr Nunes, Gabriela Fernanda Riva 

- Professor orientador: Karen Caon 

- Resumo: O objetivo deste projeto é incentivar um provável diálogo entre a 
Educação Escolar e a Educação Ambiental.  Compreende-se que a educação 
ambiental e os conhecimentos relacionados são primordiais para a tentativa de 
melhoria de qualidade de vida dos seres que habitam esse meio. A arborização 
auxilia em diversas questões para o bem-estar dos seres, tanto em relação à 
sobra para o descanso quanto em frutos para a alimentação. Também ajuda na 
humanização do ambiente, pois vivemos entre edifícios e salas, e este contato 
nos faz ver a beleza e a importância da natureza. Além disso, nos permite parar, 
refletir, respirar e conviver. Com isso, consideramos que é de fundamental 
importância instigar as práticas de arborização à comunidade escolar, mais 
especificamente nas séries iniciais, pois acreditamos que os mesmos são a 
continuidade, portanto, é relevante que os mesmos tenham ideias abertas sobre 
o tema. 

- Palavras-chave: Meio Ambiente. Arborismo. Educação Ambiental. 
Sustentabilidade. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Horta escolar 

- Autores: Andressa Gonçalves de Oliveira, Danieli Boschetti da Silva, Keyla 
Santos de Castro 

- Professor orientador: Karen Caon 

- Resumo: A horta inserida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que 
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação 
ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, 
auxiliando no processo de ensino e aprendizagem e nas relações através do 
trabalho coletivo e cooperativo. O uso da educação no projeto horta pode 
promover novos hábitos alimentares das crianças levando ao consumo diário de 
alimentos saudáveis. A alimentação escolar é um direito de todos os estudantes, 
e com o projeto da horta na escola, buscamos valorizar o meio ambiente, 
propondo pequenas mudanças ao longo do processo educativo com implantação 
da educação ambiental envolvendo os alunos da faixa etária de três a seis anos 
da Escola de Educação Infantil Descobrindo o Mundo. O plantio de mudas da 
horta como meio de conhecimento e aprendizado para as crianças proporcionou 
mudanças de hábitos ao longo desse projeto, tornando-os mais saudáveis no dia 
a dia. As principais atividades desenvolvidas dentro da escola, envolvendo a 
horta no trabalho de educação ambiental e alimentar, foram novos 
conhecimentos, oportunidade de cultivo e consumo de diversas plantas 
(hortaliças, chás, temperos e legumes). Observamos que no processo de 
iniciação do projeto até o momento atual obtiveram-se ganhos positivos através 
de mudanças alimentares e consumo diário pelos alunos. 

- Palavras-chave: Educação ambiental. Preservação. Horta escolar. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Compartilhar responsabilidades é simplesmente ter iniciativas 

- Autores: Vitória Rabelo de Oliveira de Lima, Sandra Fabiana dos Santos,  

- Professor orientador: Nadine Brandão do Nascimento 

- Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a Associação Universalista 
Semente da Alegria (AUSA), considerando seu ofício, com foco na 
responsabilidade social e na caridade, a partir de projetos que beneficiam 
crianças carentes de diversos bairros da cidade. A partir do perfil e de toda 
análise sobre a esquematização da associação, percebemos que há falhas 
simples em alguns aspectos a serem observados. Com essa identificação, foi 
feito uma sugestão de projeto de melhoria quanto a questões básicas como 
administração de espaço, além da proposta de promover integração e a 
socialização direta das crianças através da contação de histórias e dinâmicas 
elementares para o desenvolvimento de qualquer faixa etária. Dessa forma, 
trazendo melhorias e facilidades à Associação e à comunidade que usufrui dos 
recursos assegurados pela instituição. 

- Palavras-chave: Responsabilidade social. Associação. Administração. 
Recursos. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A importância da ludicidade como possibilidade de desenvolvimento e 
aprendizagem na infância 

- Autores: Raquel Fiorelli Dutra, Rafael Demoliner Rossa, Wagner Roberto 
Fonseca Borges 

- Professor orientador: Nureive Bissaco 

- Resumo: Este projeto tem como objetivo realizar ações lúdicas com as 
crianças e adolescentes inseridos no ambiente da Casa Lar Murialdo. Após 
visitação ao local, verificamos que não existem, no momento, atividades 
complementares que possibilitem descontração e socialização dos atendidos, e 
através da ludicidade é que fundamentamos um esforço em prol destes fatores. 
Tendo em vista que estas crianças vêm de um ambiente familiar desestruturado 
e desfavorável ao crescimento, pretendemos propiciar atividades que 
contribuam com um desenvolvimento mais saudável e pleno. As práticas serão 
de intencionalidade lúdica e incluem oficinas musicais, de instrumentalização e 
contação de histórias. 

- Palavras-chave: Responsabilidade social. Ludicidade. Casas Lar.   
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A inserção do símbolo do autismo em placas preferenciais 

- Autores: Luiza Madalosso Goulart, Nicole batista da silva, Sabrina bueno 
stumpf 

- Professor orientador: Roberta Tomé 

- Resumo: O presente projeto tem por objetivo difundir à sociedade as 
características e especificidades da pessoa autista e mobilizar a população 
caxiense em prol do projeto de Lei nº 26/2017 do vereador Neri Andrade Pereira 
Júnior, o qual deseja a inclusão do símbolo mundial do Espectro Autista em todas 
as placas preferenciais tendo em vista as dificuldades que tais pessoas e seus 
familiares enfrentam diariamente. Para isso, foram desenvolvidas campanhas de 
mobilização, via Facebook e por uma petição online. Espera-se por meio desta, 
a conscientização da população caxiense em prol dos deficientes autistas, 
viabilizando a importância da estimulação precoce para estes, bem como a 
qualificação de profissionais que garantam o seu desenvolvimento, seja ele 
intelectual ou na parte cognitiva. 

- Palavras-chave: Autismo. Responsabilidade Social. Inclusão. Lei. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Educação no trânsito 

- Autores: GISELIS APARECIDA SOARES, VANDERLEIA CABRUM 
PINHEIRO, GRAZIELA TERRIBILE NUNES 

- Professor orientador: Ulisses Bisinella 

- Resumo: Diante do crescente aumento de acidentes de trânsito e a falta 
responsabilidade de grande parte dos pedestres e dos condutores com o 
respeito às regras de trânsito, é preciso realizar um estudo com o devido 
levantamento de dados e pesquisas de comportamento e infrações cometidas 
em alguns pontos críticos no município de Caxias do Sul no ano de 2017. O 
Código Brasileiro de Trânsito foi sancionado no dia 23 de setembro de 1997, 
entrando em vigor no dia 22 de janeiro de 1998, concedendo inúmeras condições 
para que o processo de circulação de bens e pessoas acontecesse de forma 
segura e eficiente, com procedimentos de padrões mínimos de fluidez e conforto. 
O trabalho pretende responder as causas das infrações cometidas, buscando 
alternativas de prevenção dos acidentes, avaliando o nível de responsabilidade 
dos motoristas e pedestres, orientando a todas as pessoas que almejarem ter 
um maior conhecimento a respeito do comportamento e a segurança viária. O 
trabalho é um projeto de pesquisa, que será desenvolvida a partir de uma 
abordagem qualitativa e quantitativa, de uma pesquisa descritiva e a partir de 
uma estratégia de levantamento de dados. As técnicas de coleta de dados serão 
relatórios de infrações, entrevista com motoristas e observação participante. 

- Palavras-chave: Educação no trânsito. Comportamento seguro. Prevenção de 
acidentes. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PESSOAS
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

- Autores: Andrieli Oliveira Daros, Dayane de Souza Moraes, Diana Icler Lira 

- Professor orientador: Amanda Chagas (PED) 

- Resumo: Uma das barreiras da inclusão no mercado de trabalho encontra-se 
no baixo índice de escolaridade entre as pessoas com deficiência. Informação, 
esclarecimento e orientação sobre as deficiências podem favorecer a 
contratação dos mesmos. Amparada nos preceitos da inclusão social, esta 
pesquisa objetivou examinar a empregabilidade das pessoas com deficiência 
(PCD’s) conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 – Planalto que estabelece 
cotas para contratação de PCD para empresas com 100 ou mais funcionários. 
Foram realizadas entrevistas com organizações e com pessoas com 
deficiências. As mesmas foram transcritas e posteriormente foi realizada uma 
análise de conteúdo para embasar os resultados. A pesquisa realizada aponta 
que as empresas privadas que participaram das entrevistadas buscam cumprir 
a regulamentação da lei das cotas, e cumprem ainda o papel inclusivo com os 
PCD’s selecionados. 

- Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Integração. Adaptação. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: A importância da liderança na gestão das diversas idades geracionais: 
um estudo de caso 

- Autores: Alexia Carvalho, Franciele da Silva Vieira,  

- Professor orientador: Fernando Luiz Guerra 

- Resumo: Diante da preocupação cada vez maior nas organizações de como 
conduzir, através de suas lideranças, as diversas gerações no seu dia a dia, 
busca-se entender como os gestores gerenciam as características de cada uma 
das gerações dentro de uma equipe. A pesquisa teórica apresenta as gerações 
estudadas e sua relação com sua gestora e equipe. Avaliando o comportamento 
das novas gerações, destaca-se uma particularidade marcante nos jovens: a de 
serem curiosos e famintos por informações de forma rápida e clara. Para atingir 
o objetivo do presente artigo, foi entrevistada a gestora de uma empresa de 
Recrutamento e Seleção de Caxias do Sul, como forma de buscar informações 
e de entender o relacionamento entre as diversas gerações e o modo de atuação 
da liderança na administração e/ou diminuição dos conflitos. Por fim, concluiu-
se através deste estudo que, independentemente da existência ou não de idades 
geracionais diferentes na organização, o papel da liderança ainda é o fator 
fundamental para o equilíbrio das relações pessoais e profissionais nas 
organizações. 

- Palavras-chave: Gerações. Gestor. Gestão de Conflitos. Liderança. Gestão de 
Pessoas. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Educação corporativa: uma revisão sistemática de literatura 

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

- Professor orientador: Gênesis Rodrigues Sobrosa 

- Resumo: Atualmente as organizações têm investido na educação dos seus 
funcionários, tentando desta maneira tornar-se mais competitivas. Levando em 
consideração a constante necessidade de inovação, agilidade e competitividade 
nas organizações, o presente estudo teve como objetivo explorar o tema 
“educação corporativa”, através de uma revisão sistemática de literatura. A 
educação corporativa é definida como um conjunto de estratégias educacionais 
contínuas que visam o desenvolvimento de competências para o negócio. 
Também foi abordado o tema “universidade corporativa”, um dos meios para o 
desenvolvimento das estratégias da educação corporativa. Os resultados 
apontaram que a educação corporativa tem o grande desafio de desenvolver 
funcionários criativos e inovadores dentro das organizações. Desse modo, para 
acompanhar os desafios do mercado de trabalho atual as organizações estão 
investindo na educação corporativa e nas universidades corporativas como 
processos dinâmicos de aprendizagem. Tais processos têm a finalidade de 
atender à necessidade de capacitação de seus funcionários que atuam em 
diferentes setores, de modo a contribuir para o alcance de vantagem competitiva 
das organizações. 

- Palavras-chave: Educação corporativa. Universidade corporativa. 
Organizações. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Os motivos atrás do processo trabalhista 

- Autores: Andriele Gonzato da Silva, Lucas Soares dos Santos, Carla de 
Campos Pezzi 

- Professor orientador: Janay Caon Pieruccini 

- Resumo: O presente artigo visa analisar os motivos pelo qual o número de 
processos trabalhistas vem aumentando. Algumas organizações sofrem por 
danos morais, dando abertura a abusos ou maus tratos internos. Um dos 
principais motivos é porque não há tanto controle dos líderes,  sobretudo com o 
que acontece dentro de cada setor. Além disso, analisou-se a relação com os 
níveis de estresse ocupacional no ambiente de trabalho. As características e as 
formas de manifestação do estresse foram estudadas na relação entre líderes e 
seus liderados e também como o estresse ocupacional tornou-se cada vez mais 
comum no ambiente de trabalho. Com isso, ocorre esta situação, ou seja, o 
empregado infeliz no seu ambiente de trabalho, pretendendo ver-se livre daquele 
ambiente insuportável. Há várias causas que facilitam o crescimento nas 
demandas trabalhistas, desde o desconhecimento da legislação por parte dos 
empregados, até o descumprimento das normas simples. Por isso é importante 
que os líderes envolvam seus funcionários, de uma forma que entendam que o 
ambiente tem particularidades da empresa. Quando há motivação, a cultura se 
torna adequada e com resultado, e as pessoas estão satisfeitas, interessadas e 
produtivas. 

- Palavras-chave: Líder. Estresse ocupacional. Motivação. Satisfação. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Modelos de gestão, imagens organizacionais e cultura organizacional: 
conceitos e interações 

- Autores: Danúbia Rodrigues, Michele Borges, Jéssica de Morais 

- Professor orientador: Magda de Toni 

- Resumo: Assim como cada pessoa tem características próprias e individuais 
e performance consequentemente diferenciada, as organizações, como 
expressão econômica da atividade social, da mesma forma, são dotadas de 
individualidades que as distinguem umas das outras. No caso das organizações, 
as individualidades podem ser verificadas em aspectos como: níveis de 
eficiência e eficácia, estrutura física, estrutura organizacional, níveis e linhas de 
poder, entre outros, sendo que os principais aspectos da diferenciação entre 
empresas são estabelecidos pelo modelo de gestão e, em consequência, 
relacionam-se diretamente com a cultura organizacional, impactando na forma 
de realizar a gestão de pessoas. Por essa razão, neste trabalho foram estudados 
os modelos de gestão compreendidos dentro das teorias organizacionais 
existentes, através da interpretação das organizações a partir de metáforas, 
como forma de pensar e de compreender o mundo organizacional, comparando-
as a imagens, com base no autor Gareth Morgan, com o objetivo de discutir os 
modelos de gestão, sua interação com a cultura organizacional e consequentes 
implicações para a gestão de pessoas. A abordagem apresentada deixa claro 
que as organizações são geralmente complexas, ambíguas e repletas de 
paradoxos. Além de aspectos adicionais da conceituação e interação dos temas, 
são apresentadas características dos modelos de gestão, frente ao desafio de 
aprender a lidar com essa complexidade, tendo em vista novas maneiras não só 
de organizar, mas de equacionar e resolver os problemas organizacionais, ou 
seja, a gestão de pessoas. 

- Palavras-chave: Modelos de Gestão. Cultura Organizacional. Gestão de 
Pessoas. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: O papel do gestor na responsabilidade corporativa das organizações 

- Autores: Jaqueline Maria Paulino, Vitoria Freitas de Freitas,  

- Professor orientador: Magda de Toni 

- Resumo: O desafio do gestor de RH nas organizações é desenvolver políticas 
de gestão que tenham como foco o desenvolvimento do ser humano como 
pessoa, profissional e cidadão. Dessa forma, sua inserção tem um caráter 
estratégico para organização, na medida que deve ter uma visão sistêmica da 
mesma, considerando não somente o corpo funcional, mas todas as relações 
que a empresa estabelece com a sociedade, consumidores, fornecedores e 
acionistas. Assim sendo, o presente artigo tem como objetivo investigar o papel 
do gestor de recursos humanos, com o pano de fundo a responsabilidade social, 
identificando qual o entendimento deste profissional sobre o tema, bem como o 
posicionando diante desta nova lógica, constitui-se em informações que poderão 
contribuir para o aprimoramento da gestão da responsabilidade social nas 
empresas. Salienta-se que o comportamento socialmente responsável por parte 
das empresas não representa apenas um fortalecimento da imagem da empresa 
perante os acionistas e os consumidores, mas também um diferencial relevante 
na retenção e contratação de novos talentos, entre outros aspectos. 

- Palavras-chave: Responsabilidade social. Emprego. Cidadania. Gestão de 
pessoas. Gestor de RH. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: PESQUISA DE CLIMA DE SEGURANÇA COMO FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA DE GESTÃO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 
FABRICAÇÃO DE BORRACHAS 

- Autores: Priscila Fernandes Dinnebier, Tatiana Elisa Kummer, Graziele 
Suliane Dias Pruzzo 

- Professor orientador: Viviane Copelli 

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

- Palavras-chave: Pesquisa de clima de segurança. Clima de segurança. 
Segurança do trabalho. 
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Gestão de Pessoas 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Avaliação de desempenho: estudo de caso restaurante Colvale 

- Autores: Simone Maziero, Júlio César Saraiva Velho,  

- Professor orientador: Viviane Copelli 

- Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar a proposta de um programa 
de avaliação de desempenho adequado à realidade de uma empresa de 
alimentação na cidade de Caxias do Sul. A aplicação do instrumento aconteceu 
no mês de maio de 2017. O instrumento foi desenvolvido em conjunto com o 
gestor da área, para que possa auxiliar o avaliador e o avaliado a identificar, 
discutir e resolver eventuais problemas de desempenho. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema 
e, posteriormente, foi desenvolvida e aplicada uma ferramenta de avaliação de 
desempenho junto ao setor de atendimento da empresa. Através deste estudo, 
evidenciou-se que ao utilizar a avaliação de desempenho, a organização obtém 
um maior compromisso dos gestores com a avaliação de seus subordinados, 
melhorando, assim, a performance individual e organizacional. 

- Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Desempenho. Performance. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
 TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Brincando com materiais recicláveis 

- Autores: Adriana Andrade dos Santos, Andre de Souza Martinelli, Gabriela da 
Siva Pereira 

- Professor orientador: Marco Antônio Gonçalves 

- Resumo: Pela necessidade que se tem atualmente de preservamos o planeta 
em que vivemos, um projeto de reutilização de materiais faz-se necessário. O 
projeto visa mostrar a importância em reutilizar alguns tipos de materiais que 
seriam descartados como resíduos, desenvolvendo, juntamente com as 
crianças, o conceito de reutilização, estimulando o potencial criativo delas e 
assim promovendo a conscientização e a alegria das crianças com um momento 
de confecção de brinquedos. Será realizada uma oficina de confecção de jogos 
e brinquedos com materiais que seriam descartados, visando a ampliação do 
conhecimento sobre gestão de resíduos. 

- Palavras-chave: Reciclagem. Sustentabilidade. Educação Ambiental.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Responsabilidade Social 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Dia do Doador Murialdo 

- Autores: Carolina Cristina dos Santos, Marcelo da Silva Dal Molin,  

- Professor orientador: Fernando Luiz Guerra 

- Resumo: Este projeto tem como objetivo a proposta de instituir o Dia do Doador 
Murialdo. Através do conhecimento da realidade do HEMOCS – Hemocentro 
Regional de Caxias do Sul e do Banco de Sangue de Caxias do Sul, com visitas 
e entrevistas com profissionais e doadores, bem como com o estudo da 
legislação que regula esta atividade, foi possível constatar a dificuldade por que 
passam estas duas entidades, responsáveis por atender as necessidades deste 
item essencial à vida, que é o sangue. A instituição do Dia do Voluntário Murialdo 
é a oportunidade da Instituição Murialdo dar mais um passo na direção da 
responsabilidade social, ao mesmo tempo em que assumirá o papel de 
incentivadora do ato voluntário da doação de sangue entre seus funcionários, 
alunos e comunidade. 

- Palavras-chave: Doação de sangue. Voluntariado. Responsabilidade social. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS)  

- Temática: Legislação Trabalhista 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Insalubridade e periculosidade: aspectos do afastamento provisório da 
gestante conforme Lei Nº 13.287/16 

- Autores: Eliane Fátima dos Santos Oliveira, Liliane Aparecida dos Santos,  

- Professor orientador: Pavlova Perizzollo Leonardelli 

- Resumo: O presente artigo discorre inicialmente sobre a maneira como evoluiu 
a preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores em fábricas no 
Brasil e sobre as obrigações legais que foram impostas aos empregadores com 
o passar do tempo. Porém, ressalta que apesar de toda a evolução ainda existem 
muitos trabalhadores que laboram em ambientes insalubres e/ou perigosos 
ocorrendo, desta forma, impactos negativos na qualidade de vida desses 
trabalhadores. O objetivo é demonstrar os pontos relevantes dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade, dando ênfase ao que disciplina a Lei nº 13.287, 
promulgada em 2016, a qual proíbe o labor de gestantes e lactantes em 
ambientes insalubres. Em razão das consequências práticas dessa proibição, 
tramita um projeto de lei no Senado que busca um equilíbrio diante dessa 
proibição, considerando as possíveis consequências que mulheres poderão 
sofrer quando buscarem uma colocação no mercado de trabalho. 

- Palavras-chave: Insalubridade. Periculosidade. Trabalho. Gestante. Lactante. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
 TEMÁTICA: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA WEB
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Análise e Projeto de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa 

- Título: Análise de protótipo de automação de iluminação residencial 

- Autores: Jonathan da Silva Freitas, Paulo Ricardo Lopes Rodrigues, Vítor traut 

- Professor orientador: Rafael Denicol 

- Resumo: Este projeto envolve uma série de estudos relacionados 
principalmente a Casas Inteligentes e Projetos em Arduino. No final da análise 
completa teremos todas as configurações e informações necessárias para o 
projeto experimental, que terá como resultado controlar uma lâmpada, mudando 
seu status para ligada ou desligada, através de um aplicativo mobile que fará 
essa conexão entre a lâmpada e o aplicativo via bluetooth, facilitando a interação 
do usuário com sua casa, e até futuramente possibilitará controlar sua residência 
“inteira” remotamente. 

- Palavras-chave: Casas Inteligentes. Arduino. Bluetooth. 
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Análise e Projeto de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título: Relatório técnico: site do The Eight Ways 

- Autores: Leonardo Silva, Iago Palhano Borges,  

- Professor orientador: Peter Rizzon e Janaina Auler 

- Resumo: O projeto consiste em desenvolver um site que irá apresentar todo o 
descritivo do jogo The Eight Ways, como de onde veio cada ideia para o mundo 
do jogo, como foram criados os componentes que nele estão, de onde surgiram 
as ideias dos personagens criados, como serão os próximos que serão 
apresentados ao decorrer do tempo, e como cada um deles ganhou suas 
habilidades. Nele também irá conter as notícias da produção do jogo, quem 
foram os criadores, entre outras informações. Uma das partes mais importantes 
que o site terá é a área destinada aos formulários, pois serão por meio deles que 
iremos obter alguns recursos, tanto financeiros quanto para alguma ajuda de 
programadores mais experientes, que já trabalharam no mercado de games. 

- Palavras-chave: Site. Jogo. Games. Sistemas para Internet. 
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Análise e Projeto de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Sistema controlador de cópias 

- Autores: Mateus da Silva Rodrigues, Sandro Nora,  

- Professor orientador: Rafael Denicol 

- Resumo: O projeto a seguir apresenta uma análise de sistema com a finalidade 
de realizar o controle de cópias das provas e trabalhos do Colégio Murialdo. 
Objetivando o controle de cópias, o trabalho apresenta uma análise de sistemas 
para posterior desenvolvimento do sistema. O sistema proposto terá como 
premissa básica ser um sistema online. Na análise são esclarecidos os requisitos 
do sistema, com a criação do diagrama de classes e os casos de uso.  Por fim, 
são exibidas as telas do site. 

- Palavras-chave: Sistema de cópias. Site. Análise. Desenvolvimento. Murialdo. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
 TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Desenvolvimento de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Relatório Técnico 

- Título: Clean Maker 

- Autores: Irlane Evangelista de Jesus, Ana Paula Geremia Venzon,  

- Professor orientador: Daniel Cotrin 

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

- Palavras-chave: Site. Serviço de limpeza. Aplicativo. 
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Desenvolvimento de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: NENO: aplicativo para autistas - Fase III 

- Autores: Daniel Martinho Bisleri, Leonardo Bolzan de Moraes, Jonny William 
Deitos 

- Professor orientador: Eduardo Frey 

- Resumo: Como continuidade do trabalho NENO: proposta de aplicativo para 
autistas – Fase II, este trabalho demonstra a importância dos aplicativos para 
auxílio no tratamento de autistas e os processos realizados para 
desenvolvimento e implementação do aplicativo NENO, desde a escolha da 
plataforma de desenvolvimento, como também os métodos, artes, eventos, fluxo 
e funcionalidades do aplicativo. Para a implementação do mesmo, são listadas 
a análise e os resultados obtidos junto às crianças autistas selecionadas para 
teste do aplicativo. Por fim, são identificados os resultados finais obtidos, com 
base nos testes, na implementação e nas pesquisas qualitativas, realizando uma 
conclusão sobre o assunto e os temas abordados. 

- Palavras-chave: Autismo. Aplicativo. Coordenação Motora Fina. 
Desenvolvimento de Jogos. 
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Curso: Sistemas para Internet

Atividade Prática Supervisionada Institucional (APS) 

 - Temática: Desenvolvimento de Sistema Web 

- Tipo de trabalho: Artigo Científico 

- Título: Gestão de insumos para impressão digital: análise de programa para 
controle de insumo 

- Autores: Ricardo Busnello, ,  

- Professor orientador: João Trentin 

- Resumo: Buscando responder perguntas que envolvem o gerenciamento de 
produtos utilizados na impressão digital gráfica, o presente trabalho realiza uma 
análise de sistemas para um programa que controla insumos utilizados em 
impressoras digitais. Para a realização dessa análise, inicialmente foram 
aplicados métodos de pesquisas para levantar informações sobre o cenário da 
aplicação proposta, e posteriormente foram apresentados os resultados através 
de documentos e diagramas baseados no paradigma de orientação a objetos. 

- Palavras-chave: Análise de sistemas. Orientação a objetos. Impressão digital. 
Insumos.
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NÚCLEO DE PESQUISA E
EXTENSÃO ACADÊMICA (NPEA)
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Ectoparasiticidas: princípios ativos, disponibilidade no mercado e 
critérios utilizados pelos proprietários de animais de companhia na escolha do 
fármaco apropriado 

- Autores: Gustavo Albuquerque Rech e  Mayra Vissotto Ribeiro 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: Ectoparasiticidas são definidos como fármacos que atuam no 
controle de infestações de ectoparasitas, ou parasitas que infestam as 
superfícies externas de animais. Além do grande desconforto e estresse 
causado por infestações ectoparasitárias, várias doenças de grande impacto 
econômico e na saúde animal são transmitidas por estes parasitas. Além disso, 
várias zoonoses de relevância são transmitidas ao homem por esses parasitas. 
De maneira geral, esses fármacos podem ser divididos em diferentes classes, 
organofosforados, carbamatos, formamidinas, piretroides, lactonas 
macrocíclicas, fenilpirazóis, entre outros princípios ativos. Assim, este trabalho 
tem como objetivos estudar os diferentes ectoparasiticidas disponíveis no 
mercado de Caxias do Sul e arredores, seus princípios ativos e os critérios 
utilizados por proprietários de animais de companhia (e.g. cães e gatos) na 
escolha do fármaco utilizado. Após a identificação dos principais princípios 
ativos, sua disponibilidade no mercado agropecuário de Caxias do Sul e 
arredores será estudada, bem como o custo e os critérios utilizados pelos 
proprietários na hora da escolha do fármaco utilizado, através do uso de 
questionários semiestruturados. O estudo detalhado da disponibilidade de 
fármacos ectoparasiticidas no mercado local e dos critérios utilizados por 
proprietários na hora da escolha do fármaco a ser utilizado busca formar um 
panorama real do uso destes fármacos, bem como ser base para novos 
estudos da conscientização do controle de ectoparasitas. 

- Palavras-chave: Ectoparasitas. Farmacologia. Zoonoses. 
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Situação Epidemiológica da Leptospirose no município de Caxias do 
Sul 

- Autores: Lara de Marco Giacomelli e Renata Vieira de Lima Silva 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental. Em 2011 o médico veterinário foi inserido 
nos programas nacionais de atenção básica à saúde, compondo o NASF. Os 
profissionais alertam a população sobre a importância da prevenção, dentre 
elas as vacinações, a manipulação de alimentos de origem animal, o descarte 
de resíduos e o controle de zoonoses. Nesse contexto, o presente trabalho tem 
por objetivo conhecer a incidência e as características relacionadas aos 
agravos envolvendo animais e pessoas focando nas principais zoonoses, 
dentre elas a leptospirose. A leptospirose é uma zoonose amplamente 
disseminada pelo mundo. Sua relação infecção e hospedeiro ocorre por 
diferentes espécies do gênero Leptospira spp. As leptospiras podem sobreviver 
em lagoas e solos úmidos quando as temperaturas ambientais estão elevadas. 
Nessa situação, nossa região que possui mais de 5000 unidades animais de 
equinos, apresentando convivência muito próxima homem/animal, passa a ser 
de suma importância a informação e o levantamento sorológico para fins de 
controle estratégico sanitário. Serão coletados dados referentes aos registros 
de atendimento com diagnóstico positivo para Leptospirose no período 
compreendido entre 2007 e 2016 no município de Caxias do Sul. Os dados 
serão obtidos das fichas de atendimentos de humanos encontrados nos 
arquivos existentes no SINAN (Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação) e padronizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio 
Grande do Sul. 

- Palavras-chave: Zoonose. Leptospirose. Humanos. Saúde Única. SINAN. 
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Inquérito epidemiológico da leishmaniose visceral canina no município 
de Caxias do Sul, RS 

- Autores: Joseara Maino, Lauren Lima e Victória Borges Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental. Dentro desse contexto a medicina 
veterinária surge, em primeiro lugar, como uma promotora da saúde dos 
animais, tentando diminuir as enfermidades que os atingem. A leishmaniose é 
um exemplo delas, podendo acometer homens e animais, tanto domésticos 
quanto silvestres, levando, inclusive a óbito. O objetivo do projeto é avaliar a 
condição epidemiológica da leishmaniose visceral canina (LVC) no município 
de Caxias do Sul, RS. Esse estudo será realizado com 150 cães situados em 
comunidades habitacionais periurbanas, onde existem limitações de 
saneamento básico. Serão obtidas 4ml de sangue coletadas por meio de 
venopunção cefálicas ou jugular, e armazenadas em caixas isotérmicas, para 
assim serem avaliadas em laboratório por meio de técnicas de 
imunofluorescência indireta (IFI), ensaio imunoenzimático (ELISA) e 
imunocromatográfico (TR DPP). Como resultados espera-se detectar a 
presença de cães soropositivos no município de Caxias do Sul, assim 
socializando os dados com a comunidade e evidenciar a importância do médico 
veterinário na área da Saúde Única. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Leishmaniose. 
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Incidência de agravos envolvendo animais e pessoas no munícipio de 
Caxias do Sul, RS - 2007 a 2016 

- Autores: Lauren Lima e Victória Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Medicina Veterinária tem como objetivo curar e prevenir doenças 
em animais, mas tendo em vista o bem-estar do homem e da sociedade. Nesse 
contexto, foi criado o conceito de Saúde Única a qual compreende a união 
indissociável entre saúde animal, humana e ambiental. O presente trabalho tem 
como objetivo conhecer a atual situação referente aos agravos entre animais e 
humanos no município de Caxias do Sul no período de 2007 a 2016. Para a 
realização desse estudo foram obtidos dados das fichas de atendimentos 
antirrábicos humanos, das Unidades Básicas de Saúde, encontrados nos 
arquivos existentes do SINAN. Foi possível observar que no período de 2007 a 
2016, 20.991 pessoas foram vítimas de agravos com animais, sendo que o 
número de animais envolvidos é de 20.064. Na análise dos gráficos foram 
identificados que os agravos se diferenciam entre as distintas faixas etárias (P≤ 
0,05). As idades entre 0-14 anos e 15–39 anos apresentaram a maior 
incidência, enquanto as idades de 40–69 anos e 70–+80 anos apresentaram 
menores valores. Na classificação dada por sexo não mostrou diferença 
estatisticamente relevante (P≤ 0,36). Já nos diferentes locais de agravos a 
distinção se manteve (P≤ 0,05), membros inferiores são os mais acometidos 
seguidos de mãos e pés, membros superiores, cabeça e pescoço, tronco e 
mucosa. Com a análise final dos dados pode-se observar a relevância do tema 
em relação à Saúde Única e o papel do médico veterinário nesse meio e 
principalmente a necessidade de conscientizar a população. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Raiva. 
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Estudo retrospectivo de casos notificados de Leshmaniose Humana 
no Município de Caxias Do Sul, RS 2007 - 2016 

- Autores: Joseara Maino, Lauren Lima e Victória Borges Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental, dentro desse contexto a medicina 
veterinária surge, em primeiro lugar, como uma promotora da saúde dos 
animais, tentando diminuir as enfermidades que os atingem. A Leishmaniose é 
um exemplo delas, ela pode acometer homens e animais, tanto domésticos 
quanto silvestres, levando, inclusive a óbito. O objetivo do projeto é avaliar a 
situação atual referente aos casos de Leishmaniose humana notificados nas 
Unidades Básicas de Saúde do município de Caxias do Sul no período de 2007 
a 2016. Serão obtidos dados das fichas de investigação de Leishmaniose 
Visceral e Tegumentar encontrados nos arquivos existentes no SINAN 
(Sistema de Informações de Agravos de Notificação) e padronizadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Os dados servirão para 
averiguar a existência de Leishmaniose Humana em Caxias do Sul, RS. Como 
resultados espera-se detectar casos de Leishmaniose Humana em Caxias do 
Sul, e assim socializar os dados com a comunidade evidenciando a importância 
do Médico Veterinário na área da Saúde Única. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Leishmaniose 
Humana. 



163

Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Febre amarela: situação epidemiológica, presença de insetos vetores 
e mortes de primatas no município de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) 

- Autores: Carolina Moreira Mazzarotto e Karla Andrieli Pires de Lima 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: A febre amarela é uma doença viral infecciosa não contagiosa de 
caráter zoonótico de transmissão direta, podendo ser transmitida através da 
picada de insetos hematófagos infectados. Diferentes ciclos de transmissão já 
foram descritos: (i) um ciclo urbano, com a transmissão por insetos do gênero 
Aedes e (ii) um ciclo silvestre, mais complexo, com transmissão por insetos dos 
gêneros Haemagogus e Sabethes, e com incidência em primatas. Embora o 
ciclo urbano de transmissão apresenta-se controlado, surtos de febre amarela 
silvestre têm sido detectados em diversos estados do Brasil. A enfermidade 
apresenta uma grande variabilidade de sinais clínicos, sendo cerca de 90% dos 
casos oligossintomáticos e apenas 10% são formas mais graves da infecção 
com grandes taxas de letalidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde 
e Secretaria de Vigilância em Saúde, o Brasil vive o maior surto de febre 
amarela dos últimos anos, com registro da doença em 188 municípios de 8 
estados, com letalidade de 31,1%. O município de Caxias do Sul localiza-se na 
Serra Gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, e apresenta ecossistema 
pertencente ao bioma Mata Atlântica, que pode ser abrigo para disseminação 
de vetores devido a sua alta pluviosidade e umidade relativa. O presente 
projeto visa coletar dados da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do 
Sul sobre registros de febre amarela na região nos períodos de 2007 a 2016 e 
realizar estudos acerca da incidência da doença em primatas nativos, bem 
como da presença dos insetos vetores da mesma. 

- Palavras-chave: Febre amarela. Zoonoses. Saúde única. 



164

Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Diversidade, riqueza e biologia alimentar de mamíferos nativos do 
Parque Estadual do Ibiritiá e dos Campos de Cima da Serra (Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil) 

- Autores: Rodrigo Butzke Lazzarotto, Álvaro Turmina de Jesus e Jefferson 
André Floss (SEMMA) 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: A preservação e conservação da biodiversidade e de ecossistemas 
depende do levantamento e do conhecimento dos hábitos das espécies que 
utilizam esse ambiente, bem como sobre as estratégias que as espécies 
silvestres utilizam para se adaptar às alterações antrópicas. O Estado do Rio 
Grande do Sul possui 23 Unidades de Conservação, e dentre eles, o Parque 
Estadual do Ibiritiá (PEIB) figura dentre uma das unidades menos conhecidas e 
estudadas no Estado. O Parque abrange campos e matas com araucárias 
(Araucaria angustifólia), ecossistemas característicos da região dos Campos de 
Cima da Serra, localizados na meso-região Nordeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. O objetivo deste trabalho é o de analisar a diversidade, riqueza e a 
ecologia trófica de mamíferos de médio e grande porte nativos do PEIB e 
regiões vizinhas pertencentes aos Campos de Cima da Serra. Foram 
conduzidas três saídas de campo nas dependências do PEIB e uma no distrito 
de Cazuza Ferreira no município de Caxias do Sul – RS. Foram identificados 
rastros vestigiais de diferentes mamíferos nativos da região, bem como a 
obtenção de registros fotográficos por meio da utilização de uma armadilha 
fotográfica. As análises tricotômicas dos vestígios fecais estão sendo 
realizadas em laboratório, buscando se obter informações da biologia alimentar 
destes animais, visando determinar estratégias de preservação e conservação 
dos mesmos. 

- Palavras-chave: Mamíferos. Conservação. Campos de Cima da Serra. 
Medicina Veterinária da Conservação. 



165

Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Melanoma em equino - Relato de Caso 

- Autores: Gabriele Lunardi, Karen Vergani, Marcelo Maggi, Suani Pasinato de 
Carvalho 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Melanoma é uma neoplasia maligna de melanócitos, comumente 
relatada em equinos. Animais de pelagem tordilha são mais suscetíveis a 
apresentar esta enfermidade, em virtude da coloração com menor deposição 
geral de melanina. No dia 5 (cinco) de maio deste ano, foi atendido um equino, 
macho, garanhão, da raça Mangalarga Mineiro, com 12 (doze) anos de idade, 
apresentando uma grande massa com características de melanoma na região 
da base da cauda. Após avaliação, optou-se pela retirada cirúrgica da massa, 
para manter o bem-estar do animal. O procedimento foi realizado na semana 
seguinte, tendo sido administrado, no primeiro momento, 2ml de Acepromazina 
2%, para leve sedação. A seguir, utilizou-se Lidocaína sem vasoconstritor em 6 
(seis) pontos (cada ponto com dose de 10 ml), para anestesia local. Seguido a 
isso, realizou-se a retirada da massa, e após o procedimento cirúrgico local, 
procedeu-se a cauterização da região. O animal continua sob 
acompanhamento, e mostra sinais claros de total recuperação. 

- Palavras-chave: Melanoma. Neoplasia. Equino. Tordilho 
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Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Lesões de escarra por curativo pós-cirúrgico: relato de caso 

- Autores: Gabrielle Maciel, Karen Vergani, Marcelo Maggi e Suani Carvalho 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Um equino da raça Puro Sangue Inglês de 5 anos, castrado, de 
pelagem alazão, realizou uma artroscopia, pois apresentou um fragmento 
ósseo do osso carpo radial diagnosticado pelo exame complementar no raio x 
digital após uma corrida. No pós-cirúrgico, apresentou sinais como edema, 
rubor, calor, hiperemia, representando uma inflamação em todo o membro 
torácico. O animal demonstrou apetite normal, postura ativa e mucosas 
normocoradas. Mediu-se a temperatura duas vezes ao dia durante dois dias, 
sem apresentações de alterações significativas. O equino foi diagnosticado 
com lesões de escarra por curativo pós-cirúrgico. Foi recomendado o uso de 
enrofloxacina, por via intramuscular, na dose de 10 ml, durante cinco dias, e 
dexametasona por via intravenosa, na dose de 10 ml uma vez ao dia durante 
cinco dias. Após dois dias o animal apresentou melhora clínica, confirmando o 
diagnóstico. 

- Palavras-chave: Artroscopia. Curativo. Equino. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Densidade populacional, biologia alimentar e ocupação do javali (Sus 
scrofa) no Parque Estadual do Ibiritiá (Rio Grande do Sul, Brasil) e ao seu 
entorno 

- Autores: Leandro Henrique Dalla-Bona, Tulio Andrade e Jefferson André 
Floss (SEMMA) 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: Espécies invasivas são vistas como um componente significante de 
alterações ambientais globais, bem como a fragmentação de ecossistemas e 
outros fatores antrópicos. Dentre estas, o javali (Sus scrofa ssp. scrofa), 
embora pertencente a mesma espécie que o porco doméstico (Sus scrofa ssp. 
domesticus), é considerada invasora no território brasileiro. Devido à ampla 
disponibilidade de recursos, o crescimento das populações de javalis vem 
ocorrendo de maneira rápida e descontrolada, sendo bem conhecidos os 
prejuízos econômicos decorrentes da invasão da espécie, levando a impactos 
negativos na produção agropecuária, embora poucos estudos em relação ao 
seu impacto em Unidades de Conservação brasileiras tenham sido realizados 
até o momento.  A presença de javalis na região e no interior do Parque 
Estadual do Parque Estadual do Ibiritiá (PEIB) já foi documentada, entretanto 
os seus efeitos na fauna e flora nativa, bem como o impacto socioambiental 
nas propriedades ao seu entorno, ainda não é conhecido. Assim o objetivo 
geral deste projeto é o de estimar a densidade populacional de javalis, biologia 
alimentar e efeitos socioambientais no PEIB e ao seu entorno, bem como em 
diversas localidades da Serra Gaúcha. A presença de javalis no interior do 
PEIB foi confirmada, através da obtenção de registros fotográficos e de 
análises vestigiais (restos alimentares, pegadas e locais de dormitório de 
animais). Novas saídas de campo em diferentes localidades na Serra Gaúcha e 
no PEIB estão sendo realizadas, e deverão ser de grande valia para a 
identificação do impacto socioambiental da espécie na Serra Gaúcha. 

- Palavras-chave: Espécies invasoras. Javali. PEIB. Serra Gaúcha. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Ectoparasiticidas: princípios ativos, disponibilidade no mercado e 
critérios utilizados pelos proprietários de animais de companhia na escolha do 
fármaco apropriado 

- Autores: Gustavo Albuquerque Rech e  Mayra Vissotto Ribeiro 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: Ectoparasiticidas são definidos como fármacos que atuam no 
controle de infestações de ectoparasitas, ou parasitas que infestam as 
superfícies externas de animais. Além do grande desconforto e estresse 
causado por infestações ectoparasitárias, várias doenças de grande impacto 
econômico e na saúde animal são transmitidas por estes parasitas. Além disso, 
várias zoonoses de relevância são transmitidas ao homem por esses parasitas. 
De maneira geral, esses fármacos podem ser divididos em diferentes classes, 
organofosforados, carbamatos, formamidinas, piretroides, lactonas 
macrocíclicas, fenilpirazóis, entre outros princípios ativos. Assim, este trabalho 
tem como objetivos estudar os diferentes ectoparasiticidas disponíveis no 
mercado de Caxias do Sul e arredores, seus princípios ativos e os critérios 
utilizados por proprietários de animais de companhia (e.g. cães e gatos) na 
escolha do fármaco utilizado. Após a identificação dos principais princípios 
ativos, sua disponibilidade no mercado agropecuário de Caxias do Sul e 
arredores será estudada, bem como o custo e os critérios utilizados pelos 
proprietários na hora da escolha do fármaco utilizado, através do uso de 
questionários semiestruturados. O estudo detalhado da disponibilidade de 
fármacos ectoparasiticidas no mercado local e dos critérios utilizados por 
proprietários na hora da escolha do fármaco a ser utilizado busca formar um 
panorama real do uso destes fármacos, bem como ser base para novos 
estudos da conscientização do controle de ectoparasitas. 

- Palavras-chave: Ectoparasitas. Farmacologia. Zoonoses. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Situação Epidemiológica da Leptospirose no município de Caxias do 
Sul 

- Autores: Lara de Marco Giacomelli e Renata Vieira de Lima Silva 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental. Em 2011 o médico veterinário foi inserido 
nos programas nacionais de atenção básica à saúde, compondo o NASF. Os 
profissionais alertam a população sobre a importância da prevenção, dentre 
elas as vacinações, a manipulação de alimentos de origem animal, o descarte 
de resíduos e o controle de zoonoses. Nesse contexto, o presente trabalho tem 
por objetivo conhecer a incidência e as características relacionadas aos 
agravos envolvendo animais e pessoas focando nas principais zoonoses, 
dentre elas a leptospirose. A leptospirose é uma zoonose amplamente 
disseminada pelo mundo. Sua relação infecção e hospedeiro ocorre por 
diferentes espécies do gênero Leptospira spp. As leptospiras podem sobreviver 
em lagoas e solos úmidos quando as temperaturas ambientais estão elevadas. 
Nessa situação, nossa região que possui mais de 5000 unidades animais de 
equinos, apresentando convivência muito próxima homem/animal, passa a ser 
de suma importância a informação e o levantamento sorológico para fins de 
controle estratégico sanitário. Serão coletados dados referentes aos registros 
de atendimento com diagnóstico positivo para Leptospirose no período 
compreendido entre 2007 e 2016 no município de Caxias do Sul. Os dados 
serão obtidos das fichas de atendimentos de humanos encontrados nos 
arquivos existentes no SINAN (Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação) e padronizadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio 
Grande do Sul. 

- Palavras-chave: Zoonose. Leptospirose. Humanos. Saúde Única. SINAN. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Inquérito epidemiológico da leishmaniose visceral canina no município 
de Caxias do Sul, RS 

- Autores: Joseara Maino, Lauren Lima e Victória Borges Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental. Dentro desse contexto a medicina 
veterinária surge, em primeiro lugar, como uma promotora da saúde dos 
animais, tentando diminuir as enfermidades que os atingem. A leishmaniose é 
um exemplo delas, podendo acometer homens e animais, tanto domésticos 
quanto silvestres, levando, inclusive a óbito. O objetivo do projeto é avaliar a 
condição epidemiológica da leishmaniose visceral canina (LVC) no município 
de Caxias do Sul, RS. Esse estudo será realizado com 150 cães situados em 
comunidades habitacionais periurbanas, onde existem limitações de 
saneamento básico. Serão obtidas 4ml de sangue coletadas por meio de 
venopunção cefálicas ou jugular, e armazenadas em caixas isotérmicas, para 
assim serem avaliadas em laboratório por meio de técnicas de 
imunofluorescência indireta (IFI), ensaio imunoenzimático (ELISA) e 
imunocromatográfico (TR DPP). Como resultados espera-se detectar a 
presença de cães soropositivos no município de Caxias do Sul, assim 
socializando os dados com a comunidade e evidenciar a importância do médico 
veterinário na área da Saúde Única. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Leishmaniose. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Incidência de agravos envolvendo animais e pessoas no munícipio de 
Caxias do Sul, RS - 2007 a 2016 

- Autores: Lauren Lima e Victória Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Medicina Veterinária tem como objetivo curar e prevenir doenças 
em animais, mas tendo em vista o bem-estar do homem e da sociedade. Nesse 
contexto, foi criado o conceito de Saúde Única a qual compreende a união 
indissociável entre saúde animal, humana e ambiental. O presente trabalho tem 
como objetivo conhecer a atual situação referente aos agravos entre animais e 
humanos no município de Caxias do Sul no período de 2007 a 2016. Para a 
realização desse estudo foram obtidos dados das fichas de atendimentos 
antirrábicos humanos, das Unidades Básicas de Saúde, encontrados nos 
arquivos existentes do SINAN. Foi possível observar que no período de 2007 a 
2016, 20.991 pessoas foram vítimas de agravos com animais, sendo que o 
número de animais envolvidos é de 20.064. Na análise dos gráficos foram 
identificados que os agravos se diferenciam entre as distintas faixas etárias (P≤ 
0,05). As idades entre 0-14 anos e 15–39 anos apresentaram a maior 
incidência, enquanto as idades de 40–69 anos e 70–+80 anos apresentaram 
menores valores. Na classificação dada por sexo não mostrou diferença 
estatisticamente relevante (P≤ 0,36). Já nos diferentes locais de agravos a 
distinção se manteve (P≤ 0,05), membros inferiores são os mais acometidos 
seguidos de mãos e pés, membros superiores, cabeça e pescoço, tronco e 
mucosa. Com a análise final dos dados pode-se observar a relevância do tema 
em relação à Saúde Única e o papel do médico veterinário nesse meio e 
principalmente a necessidade de conscientizar a população. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Raiva. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Estudo retrospectivo de casos notificados de Leshmaniose Humana 
no Município de Caxias Do Sul, RS 2007 - 2016 

- Autores: Joseara Maino, Lauren Lima e Victória Borges Hainzenreder 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Saúde Única surgiu para traduzir a união indissociável entre a 
saúde animal, humana e ambiental, dentro desse contexto a medicina 
veterinária surge, em primeiro lugar, como uma promotora da saúde dos 
animais, tentando diminuir as enfermidades que os atingem. A Leishmaniose é 
um exemplo delas, ela pode acometer homens e animais, tanto domésticos 
quanto silvestres, levando, inclusive a óbito. O objetivo do projeto é avaliar a 
situação atual referente aos casos de Leishmaniose humana notificados nas 
Unidades Básicas de Saúde do município de Caxias do Sul no período de 2007 
a 2016. Serão obtidos dados das fichas de investigação de Leishmaniose 
Visceral e Tegumentar encontrados nos arquivos existentes no SINAN 
(Sistema de Informações de Agravos de Notificação) e padronizadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Os dados servirão para 
averiguar a existência de Leishmaniose Humana em Caxias do Sul, RS. Como 
resultados espera-se detectar casos de Leishmaniose Humana em Caxias do 
Sul, e assim socializar os dados com a comunidade evidenciando a importância 
do Médico Veterinário na área da Saúde Única. 

- Palavras-chave: Saúde Única. Médico Veterinário. Zoonoses. Leishmaniose 
Humana. 



173

Curso: Medicina Veterinária

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica – NPEA 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Febre amarela: situação epidemiológica, presença de insetos vetores 
e mortes de primatas no município de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) 

- Autores: Carolina Moreira Mazzarotto e Karla Andrieli Pires de Lima 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: A febre amarela é uma doença viral infecciosa não contagiosa de 
caráter zoonótico de transmissão direta, podendo ser transmitida através da 
picada de insetos hematófagos infectados. Diferentes ciclos de transmissão já 
foram descritos: (i) um ciclo urbano, com a transmissão por insetos do gênero 
Aedes e (ii) um ciclo silvestre, mais complexo, com transmissão por insetos dos 
gêneros Haemagogus e Sabethes, e com incidência em primatas. Embora o 
ciclo urbano de transmissão apresenta-se controlado, surtos de febre amarela 
silvestre têm sido detectados em diversos estados do Brasil. A enfermidade 
apresenta uma grande variabilidade de sinais clínicos, sendo cerca de 90% dos 
casos oligossintomáticos e apenas 10% são formas mais graves da infecção 
com grandes taxas de letalidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde 
e Secretaria de Vigilância em Saúde, o Brasil vive o maior surto de febre 
amarela dos últimos anos, com registro da doença em 188 municípios de 8 
estados, com letalidade de 31,1%. O município de Caxias do Sul localiza-se na 
Serra Gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, e apresenta ecossistema 
pertencente ao bioma Mata Atlântica, que pode ser abrigo para disseminação 
de vetores devido a sua alta pluviosidade e umidade relativa. O presente 
projeto visa coletar dados da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do 
Sul sobre registros de febre amarela na região nos períodos de 2007 a 2016 e 
realizar estudos acerca da incidência da doença em primatas nativos, bem 
como da presença dos insetos vetores da mesma. 

- Palavras-chave: Febre amarela. Zoonoses. Saúde única. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Diversidade, riqueza e biologia alimentar de mamíferos nativos do 
Parque Estadual do Ibiritiá e dos Campos de Cima da Serra (Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil) 

- Autores: Rodrigo Butzke Lazzarotto, Álvaro Turmina de Jesus e Jefferson 
André Floss (SEMMA) 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: A preservação e conservação da biodiversidade e de ecossistemas 
depende do levantamento e do conhecimento dos hábitos das espécies que 
utilizam esse ambiente, bem como sobre as estratégias que as espécies 
silvestres utilizam para se adaptar às alterações antrópicas. O Estado do Rio 
Grande do Sul possui 23 Unidades de Conservação, e dentre eles, o Parque 
Estadual do Ibiritiá (PEIB) figura dentre uma das unidades menos conhecidas e 
estudadas no Estado. O Parque abrange campos e matas com araucárias 
(Araucaria angustifólia), ecossistemas característicos da região dos Campos de 
Cima da Serra, localizados na meso-região Nordeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. O objetivo deste trabalho é o de analisar a diversidade, riqueza e a 
ecologia trófica de mamíferos de médio e grande porte nativos do PEIB e 
regiões vizinhas pertencentes aos Campos de Cima da Serra. Foram 
conduzidas três saídas de campo nas dependências do PEIB e uma no distrito 
de Cazuza Ferreira no município de Caxias do Sul – RS. Foram identificados 
rastros vestigiais de diferentes mamíferos nativos da região, bem como a 
obtenção de registros fotográficos por meio da utilização de uma armadilha 
fotográfica. As análises tricotômicas dos vestígios fecais estão sendo 
realizadas em laboratório, buscando se obter informações da biologia alimentar 
destes animais, visando determinar estratégias de preservação e conservação 
dos mesmos. 

- Palavras-chave: Mamíferos. Conservação. Campos de Cima da Serra. 
Medicina Veterinária da Conservação. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Melanoma em equino - Relato de Caso 

- Autores: Gabriele Lunardi, Karen Vergani, Marcelo Maggi, Suani Pasinato de 
Carvalho 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Melanoma é uma neoplasia maligna de melanócitos, comumente 
relatada em equinos. Animais de pelagem tordilha são mais suscetíveis a 
apresentar esta enfermidade, em virtude da coloração com menor deposição 
geral de melanina. No dia 5 (cinco) de maio deste ano, foi atendido um equino, 
macho, garanhão, da raça Mangalarga Mineiro, com 12 (doze) anos de idade, 
apresentando uma grande massa com características de melanoma na região 
da base da cauda. Após avaliação, optou-se pela retirada cirúrgica da massa, 
para manter o bem-estar do animal. O procedimento foi realizado na semana 
seguinte, tendo sido administrado, no primeiro momento, 2ml de Acepromazina 
2%, para leve sedação. A seguir, utilizou-se Lidocaína sem vasoconstritor em 6 
(seis) pontos (cada ponto com dose de 10 ml), para anestesia local. Seguido a 
isso, realizou-se a retirada da massa, e após o procedimento cirúrgico local, 
procedeu-se a cauterização da região. O animal continua sob 
acompanhamento, e mostra sinais claros de total recuperação. 

- Palavras-chave: Melanoma. Neoplasia. Equino. Tordilho 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Densidade populacional, biologia alimentar e ocupação do javali (Sus 
scrofa) no Parque Estadual do Ibiritiá (Rio Grande do Sul, Brasil) e ao seu 
entorno 

- Autores: Leandro Henrique Dalla-Bona, Tulio Andrade e Jefferson André 
Floss (SEMMA) 

- Professor orientador: Ricardo Stein 

- Resumo: Espécies invasivas são vistas como um componente significante de 
alterações ambientais globais, bem como a fragmentação de ecossistemas e 
outros fatores antrópicos. Dentre estas, o javali (Sus scrofa ssp. scrofa), 
embora pertencente a mesma espécie que o porco doméstico (Sus scrofa ssp. 
domesticus), é considerada invasora no território brasileiro. Devido à ampla 
disponibilidade de recursos, o crescimento das populações de javalis vem 
ocorrendo de maneira rápida e descontrolada, sendo bem conhecidos os 
prejuízos econômicos decorrentes da invasão da espécie, levando a impactos 
negativos na produção agropecuária, embora poucos estudos em relação ao 
seu impacto em Unidades de Conservação brasileiras tenham sido realizados 
até o momento.  A presença de javalis na região e no interior do Parque 
Estadual do Parque Estadual do Ibiritiá (PEIB) já foi documentada, entretanto 
os seus efeitos na fauna e flora nativa, bem como o impacto socioambiental 
nas propriedades ao seu entorno, ainda não é conhecido. Assim o objetivo 
geral deste projeto é o de estimar a densidade populacional de javalis, biologia 
alimentar e efeitos socioambientais no PEIB e ao seu entorno, bem como em 
diversas localidades da Serra Gaúcha. A presença de javalis no interior do 
PEIB foi confirmada, através da obtenção de registros fotográficos e de 
análises vestigiais (restos alimentares, pegadas e locais de dormitório de 
animais). Novas saídas de campo em diferentes localidades na Serra Gaúcha e 
no PEIB estão sendo realizadas, e deverão ser de grande valia para a 
identificação do impacto socioambiental da espécie na Serra Gaúcha. 

- Palavras-chave: Espécies invasoras. Javali. PEIB. Serra Gaúcha. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Lesões de escarra por curativo pós-cirúrgico: relato de caso 

- Autores: Gabrielle Maciel, Karen Vergani, Marcelo Maggi e Suani Carvalho 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Um equino da raça Puro Sangue Inglês de 5 anos, castrado, de 
pelagem alazão, realizou uma artroscopia, pois apresentou um fragmento 
ósseo do osso carpo radial diagnosticado pelo exame complementar no raio x 
digital após uma corrida. No pós-cirúrgico, apresentou sinais como edema, 
rubor, calor, hiperemia, representando uma inflamação em todo o membro 
torácico. O animal demonstrou apetite normal, postura ativa e mucosas 
normocoradas. Mediu-se a temperatura duas vezes ao dia durante dois dias, 
sem apresentações de alterações significativas. O equino foi diagnosticado 
com lesões de escarra por curativo pós-cirúrgico. Foi recomendado o uso de 
enrofloxacina, por via intramuscular, na dose de 10 ml, durante cinco dias, e 
dexametasona por via intravenosa, na dose de 10 ml uma vez ao dia durante 
cinco dias. Após dois dias o animal apresentou melhora clínica, confirmando o 
diagnóstico. 

- Palavras-chave: Artroscopia. Curativo. Equino. 
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- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Herniorrafia umbilical em bovino - Relato de caso 

- Autores: Júlia Buzin, Letícia Camilo e Liliane da Silva 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: Este relato tem o objetivo de apresentar o caso clínico de hérnia 
umbilical em um bovino fêmea, SRD, com um ano de idade, pesando 
aproximadamente 180 Kg. Conforme proprietário, o animal apresentava um 
aumento de volume na região abdominal ventral. Através do exame físico, 
pode-se inspecionar e palpar o aumento de volume e o anel herniário, 
confirmando a suspeita clínica de hérnia umbilical. Para realização da 
herniorrafia foi realizado protocolo anestésico com a utilização de Xilazina (0,2 
mg/kg, IM) associada a acepromazina (0,03 mg/kg, IM) e realizado bloqueio 
anestésico local com lidocaína 2%. A manutenção anestésica foi feita com 
Xilazina (0,2 mg/kg, IM). Como adjuvante na analgesia foi utilizada dipirona 
(25mg/kg, IM). Após tricotomia e antissepsia do campo operatório, procedeu-se 
uma incisão elíptica ao redor do saco herniário, que foi removido. Dissecou-se 
o tecido subcutâneo até o anel herniário. Após debridamento das bordas do 
anel foi realizada a síntese da musculatura com fio mononylon nº1 em padrão 
de jaquetão. A redução do espaço subcutâneo foi em padrão contínuo simples 
mononylon nº0 e dermorrafia com o mesmo fio em padrão Wolf. No pós 
operatório foram administrados dipirona (25 mg/kg, IM, dose única) e Pencivet 
Plus (20.000 UI/kg, duas aplicações a cada 48 horas, IM). Atividade aprovada 
pela CEUA sob protocolo 06/2017. 

- Palavras-chave: Hérnia umbilical. Herniorrafia. Bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180

Curso: Medicina Veterinária

Grupos de Estudo 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Megaesôfago em bovino – Relato de caso 

- Autores: Júlia Buzin, Liliane da Silva, Letícia Camilo 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Liga Acadêmica de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais 
(LAECCA) é um grupo estudos que desenvolve discussões de casos clínicos e 
cirúrgicos. Uma das ações da LAECCA é o “RevisaVet”, no qual acontece a 
participação de animais dos alunos e professores da Faculdade Murialdo na 
discussão de casos, com intuito de revisar os aprendizados que foram 
adquiridos nas disciplinas do curso. Este relato tem o objetivo de apresentar a 
discussão de um caso clínico em um bovino fêmea, SRD, seis anos de idade. 
O proprietário relatou como queixa principal a ocorrência de vômitos com 
pedaços inteiros de pasto e que o animal permanecia em terrenos com aclive 
com a cabeça no plano mais elevado, sialorréia e apatia. No exame físico as 
mucosas estavam normocoradas e os linfonodos palpáveis sem alteração. A 
região cervical esquerda apresentou um aumento de volume desde a base da 
mandíbula até a entrada do tórax. Foi realizada sondagem esofágica na qual 
não foi identificada obstrução. O principal sinal clínico evidenciado foi 
condizente com megaesôfago. O hemograma revelou leucocitose. Entre as 
causas do megaesôfago estão a persistência do arco aórtico direito, presença 
de corpo estranho, hérnia de hiato e tumores. Foi realizado hemograma no qual 
apresentou leucocitose, compatível leucose enzoótica bovina. A confirmação 
do diagnóstico inclui exames ultrassonográficos para megaesôfago e exames 
sorológicos para leucose. Atividade aprovada pela CEUA sob protocolo 
06/2017. 

- Palavras-chave: Megaesôfago. Bovino. Leucose. 
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Curso: Medicina Veterinária

Grupos de Estudo 

- Curso: Medicina Veterinária 

- Título: Massa oral pedunculada em cão - Relato de caso 

- Autores: Júlia Buzin, Karla Lima, Letícia Camilo, Liliane da Silva 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Liga Acadêmica de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais 
(LAECCA) é um grupo estudos que desenvolve discussões de casos clínicos e 
cirúrgicos. Uma das ações da LAECCA é o “RevisaVet”, no qual acontece a 
participação de animais dos alunos e professores da Faculdade Murialdo na 
discussão de casos, com intuito de revisar os aprendizados que foram 
adquiridos nas disciplinas do curso. Este relato tem o objetivo de apresentar a 
discussão do caso clínico de um cão de seis anos de idade, macho, Golden 
Retriever. Foram realizados anamnese e o exame físico, chegando a uma 
suspeita clínica e os possíveis diagnósticos diferenciais. A queixa principal 
reportada pelo proprietário durante a anamnese foi a presença de uma massa 
pedunculada na boca. Através do exame físico, pode-se notar que o animal 
estava em boa condição geral de saúde. A suspeita clínica, analisada pelos 
integrantes do grupo e o professor orientador foi de neoplasia benigna do tipo 
epúlide. Os diagnósticos diferenciais incluíram: hiperplasia gengival; neoplasias 
malignas; papilomatose. Na discussão, a suspeita principal enquadrava-se com 
o quadro clínico do animal, pela análise da lesão, predisposição de raça e 
idade. O tratamento das neoplasias e da hiperplasia gengival incluem a 
remoção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, dependendo do caso. Para 
diferenciação do tipo da lesão, haveria a possibilidade da realização de 
citologia. Outros exames poderiam ser feitos como radiografia, hemograma e 
exames bioquímicos. A confirmação do diagnóstico poderia ser realizada 
através de exame histopatológico através da análise da amostra colhida 
durante o procedimento cirúrgico. Atividade aprovada pela CEUA sob protocolo 
05/2017. 

- Palavras-chave: Hiperplasia gengival. Neoplasia. Epúlide. Cão. 

 

 

 



182

TRABALHOS DE DISCIPLINA
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Exposição de imagens de pacientes em redes sociais 

- Autores: Lana Cristina Saretta, Liliane Nadal, Tatiana Mascarello, Valéria 
Busin 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: Hoje em dia é comum a utilização das redes sociais como forma de 
divulgação dos serviços oferecidos dentro das clínicas veterinárias. Contudo, é 
necessário que haja um limite nessa divulgação para que isso não se torne um 
problema. A exposição dos pacientes sem autorização prévia dos proprietários 
tem sido um desses problemas. Existe um artigo dentro do Código de Ética do 
Médico Veterinário (Art. VII) que fala sobre a proibição da divulgação de 
imagens de pacientes, porém, na rotina de algumas clínicas isso ainda ocorre. 
Dessa maneira, este trabalho objetivou-se na realização de questionários que 
foram distribuídos em clínicas da região de Caxias do Sul, a fim de fazer um 
levantamento sobre como é feita a utilização das redes sociais por esses 
estabelecimentos e se já tiverem algum processo envolvendo a exposição de 
animais. 

- Palavras-chave: Exposição. Fotos. Pacientes 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Eutanásia 

- Autores: Lidiana Cardoso Bernardes, Rafaela Russel, Rodrigo Da Silva, 
Eduardo Boff, Natalia Rech 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A eutanásia é um tema que acaba gerando muitas argumentações 
na área da Medicina Veterinária e seu procedimento vem sendo uniformizado. 
A principal função do procedimento é suspender o sofrimento no qual o animal 
está enfrentando. Porem o comportamento deve ser ponderado e utilizado 
somente quando não houver outra possibilidade. As atribuições do Médico 
Veterinário é orientar quanto à indicação para o tratamento, mas o julgamento 
para tomada de decisão é unicamente do tutor. A escolha do método 
dependerá da espécie animal envolvida, dos meios disponíveis para a 
contenção dos animais, da habilidade técnica do executor, do número de 
animais e, no caso de experimentação animal, do protocolo de estudo, entre 
outros. O estudo tem como principal objetivo desmistificar a eutanásia.  

A eutanásia é um tema que acaba gerando muitas argumentações na área da 
Medicina Veterinária e seu procedimento vem sendo uniformizado. A principal 
função do procedimento é suspender o sofrimento no qual o animal está 
enfrentando. Porém, o comportamento deve ser ponderado e utilizado somente 
quando não houver outra possibilidade. A atribuição do Médico Veterinário é 
orientar quanto à indicação para o tratamento, mas o julgamento para tomada 
de decisão é unicamente do tutor. A escolha do método dependerá da espécie 
animal envolvida, dos meios disponíveis para a contenção dos animais, da 
habilidade técnica do executor, do número de animais e, no caso de 
experimentação animal, do protocolo de estudo, entre outros. O estudo tem 
como principal objetivo desmistificar a eutanásia. 

- Palavras-chave: Eutanásia. Medicina Veterinária. Clínica Veterinária. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Saúde Única- Raiva 

- Autores: Gabriel Dorigatti, Rafael Dorigatti, Yann Oliveira e Pedro 
Machado 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A Raiva é uma encefalite aguda viral que pode ser transmitida por 
uma simples mordida ou por um arranhão causado por um animal infectado 
com o vírus Lyssavirus, que ataca o sistema nervoso central e faz com que a 
região afetada seja incapaz de realizar sua função. Ela é a causadora de 
milhares de vítimas de mortalidade em todo o mundo. O vírus pode ser 
transmitido por todos os mamíferos, como o cão, por exemplo. Caso a pessoa 
seja mordida, é preciso buscar ajuda médica imediatamente para realizar um 
tratamento adequado. Não se deve esperar os sintomas aparecerem, caso 
contrário a fatalidade ocorre em 100% dos casos. As pessoas devem se 
conscientizar que é de extrema importância a vacinação dos animais contra a 
raiva, pois é a vida de ambos que está em jogo. É importante também mostrar 
a importância do conhecimento sobre uma doença que está no dia-a-dia, mas 
que muitas pessoas não tomam providências para tentar acabar com a mesma 
por falta de cuidados, ou até mesmo por não conhecerem as consequências 
que ela causa para a saúde humana e dos animais. 

- Palavras-chave: Raiva. Fatalidade. Transmitida. Mordida. Médico. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Biomas brasileiros 

- Autores: Igor M.Martignago , Victória Couto , Eduarda Baldi e Rafael 
Wolf 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O território brasileiro, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados, possui uma grande variedade de características naturais (solo, 
relevo, vegetação e fauna), que interagem entre si formando uma composição 
natural única. Entre as principais características naturais que apresentam 
variação, estão os biomas, conjunto de ecossistemas com diversidade 
biológica própria. O Brasil possui seis biomas continentais em um bioma 
marinho. São eles: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e 
Pampa. Os seres vivos de um bioma vivem de forma adaptada às condições da 
natureza, como vegetação, chuva, umidade, calor. Os biomas brasileiros 
caracterizam-se, no geral, por uma grande diversidade de animais e vegetais, 
biodiversidade. No Rio Grande do Sul, os biomas predominantes são Mata 
Atlântica, que pode ser definido pela presença predominante de vegetação 
florestal, e Pampa, indicado por um conjunto de vegetação de campo em relevo 
predominante de planície. A importância dos biomas para o médico veterinário 
é extrema, pois o profissional precisa conhecer onde vivem as espécies de 
animais e quais as suas necessidades. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto, com base em artigos científicos. 

- Palavras-chave: Biomas. Rio Grande do Sul. Brasil. Medicina Veterinária. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Saúde pública - Leishmaniose 

- Autores: Franco Bacchi, Lindsay Rodrigues, Lucas Dias, Nicole Freda 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O trabalho de seminário realizado na disciplina de Introdução à 
Medicina Veterinária aborda a leishmaniose, assunto de saúde pública. A 
doença infectocontagiosa, causada por um protozoário, é transmitida pela 
picada do mosquito palha fêmea, gerando como sintomas a debilidade física. O 
estudo tem como finalidade trazer informações sobre o problema, já que a 
doença está se manifestando em áreas do território brasileiro onde não havia 
indícios da mesma. A leishmaniose influencia na saúde da população, sendo 
que é necessário que haja tratamento e responsabilidade, visto que está 
associada a animais, principalmente cães, e humanos, sendo uma zoonose de 
grande importância. 

- Palavras-chave: Leishmaniose. Saúde Pública. Veterinária. Doença. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Estudo comparativo para avaliar o efeito do sexo sobre o ganho médio 
diário de peso e o rendimento e qualidade de carcaça em bovinos machos e 
fêmeas de origem europeia terminados na dieta de alto grão em uma 
propriedade no município de Teutônia-RS 

- Autores: Luis Fernando Alves Brugmann e Giovani Girotto 

- Professor orientador: Juliano Roman 

- Resumo: O presente trabalho foi realizado em uma propriedade rutal na 
cidade de Teutônia. Teve como objetivo avaliar o efeito do sexo sobre o 
desempenho no ganho médio diário de peso, no rendimento e qualidade de 
carcaça de bovinos das raças Angus, Hereford e Braford, terminados em 
confinamento e alimentados com dieta de alto grão. Foram utilizados quarenta 
bovinos, vinte machos castrados com média de peso inicial de 324kg, e vinte 
fêmeas com média de peso inicial de 341kg. Esses animais foram alojados em 
um piquete com área de 400m², provido de um cocho de água potável, um 
cocho para suplementação mineral e um cocho coberto para alimentação com 
acesso de ambos os lados. Todos os animais foram vermifugados e vacinados 
contra clostridioses e tristeza parasitária bovina; aplicou-se também um brinco 
de identificação individual para o controle de seu desempenho. A dieta foi 
constituída de 85% de milho em grão inteiro e 15% de concentrado proteico. O 
período de avaliação teve duração de cinquenta e cinco dias, com dezessete 
dias de adaptação à dieta e trinta e oito dias destinados à coleta de dados. 
Foram realizadas pesagens com intervalos de quinze dias para o 
acompanhamento do GMDP, sendo  observado que as fêmeas tiveram um 
desempenho superior, chegando a 0,269Kg a mais que os machos. Após o 
período de cinquenta e cinco dias, estes animais foram encaminhados ao 
abate, posteriormente,as carcaças foram divididas, identificadas e pesadas 
para a determinação do rendimento e qualidade, sendo desta vez os machos 
que apresentaram um melhor desempenho, com 51,40% de rendimento, em 
contra partida a 50,85% das fêmeas. Porém, estas, ainda levam vantagem 
quando consideramos a qualidade das carcaças, pois, todas as carcaças 
apresentaram classificação 3, enquanto que a classificação dos machos ficou 
dividida entre a classe 3 e 2, sendo para o frigorifico, a classe número 3 
superior. 

- Palavras-chave: Alto grão. Bovinos. GMDP. Rendimento de carcaça. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Métodos utilizados na avaliação da condição corporal em cães 

- Autores: Bruna Corso, Danyela Carvalho, Amanda Troes, Franciele 
Canali e Letícia Silva 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Em animais, especialmente nos cães, os estados de desnutrição ou 
o sobrepeso normalmente não são difíceis de serem notados. Contudo, o 
diagnóstico correto requer a identificação dos níveis de risco, fazendo-se 
necessário quantificar vários valores para obter exatidão no diagnóstico. Na 
medicina veterinária existem vários métodos de avaliação da composição e 
condição corporal, tais como: a absorciometria de raios X de dupla energia 
(DEXA), tomografia computadorizada, ressonância magnética, análise por 
ativação de nêutrons, bioimpedância, ultrassonografia, índices de massa 
corporal e antropometria. Sendo que alguns desses métodos, que são de baixo 
custo, estão sendo utilizados na rotina clínica da medicina veterinária. 

- Palavras-chave: Obesidade. Condição corporal. Estado Nutricional. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Revisão bibliográfica de incidência de leptospirose equina no bioma 
Pampa e bioma Pantanal 

- Autores: Angela Basso, Fábio Lyra, Leonardo M. Gavazzoni, Marcelo 
Maggi, Milena Ramos, Thaysa Postingher e Valéria Busin 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: A leptospira é uma bactéria zoonótica transmissível de animais 
domésticos e silvestres, sendo distribuída geograficamente pelo mundo todo. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a 
leptospirose equina comparando os diferentes dados encontrados no bioma 
pampa e no bioma pantanal, relacionando as características dos diferentes 
biomas e a proliferação destes sorovares.  É caracterizada como uma doença 
assintomática, em que muitas vezes o animal se torna portador por anos e 
dissemina a doença no meio ambiente através da urina, tornando-se 
responsável por perdas econômicas devido a abortos e uveítes nos animais.  A 
leptospirose é um problema de saúde pública, e, por isso, é preciso estudar 
mais sobre esta zoonose principalmente em equinos, já que se observa um 
crescimento significativo de casos nesses animais pelo Brasil. 

- Palavras-chave: Saúde Pública. Zoonose. Biomas. Bactéria. 



191

Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Estudo sobre casos de hiperadrenocorticismo e hipoadrenocorticismo 
em clínicas veterinárias de Caxias do Sul 

- Autores: Alvaro Turmina, Camila Barpi, Fernanda Loro, Júlia Buzin e 
Thaís Volquind 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: O hiperadrenocorticismo (HAC), também chamado de Síndrome de 
Cushing, está associado à produção ou administração excessiva de 
glicocorticoides. Esta é uma doença bastante complexa e apresenta uma 
sintomatologia muito variada e causas diversas. Existem duas formas distintas 
da doença. Há a forma PDH (pituitary dependent hyperadrenocorticism) e a 
forma ADH (adrenal dependent hyperadrenocorticism), relacionada às 
glândulas adrenais. Já o Hipoadrenocorticismo resulta tipicamente da 
destruição imunomediada de todas as camadas do córtex adrenal, tendo por 
resultado deficiências dos mineralocorticoides (aldosterona) e dos 
glicocorticoides (cortisol). O estudo teve como finalidade avaliar através de 
questionários aplicados aos médicos veterinários a frequência na qual eles 
receitam aos pacientes antiinflamatórios esteroidais, pois eles podem 
influenciar no hiperadrenocorticismo. Além disso, verificar, com o auxílio de 
uma médica veterinária especialista na área de endocrinologia, a quantidade 
de pacientes que são diagnosticados com hipoadrenocorticismo ou 
hiperadrenocorticismo na rotina clínica. A metodologia estabelecida, em 
relação aos fins, foi a exploratória e descritiva. Os resultados da pesquisa 
foram obtidos através de questionários aplicados aos médicos veterinários. 

- Palavras-chave: Cão. Corticoides. Adrenais. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Levantamento das principais doenças parasitárias que acometem 
ovinos na cidade de Caxias do Sul 

- Autores: Renata Vieira de Lima Silva 

- Professor orientador: Mayra Vissoto Ribeiro 

- Resumo: A ovinocultura é uma das principais atividades pecuárias 
desenvolvidas no estado do Rio Grande do Sul. Seu estabelecimento como 
exploração econômica iniciou no século XX, com a valorização da lã no 
mercado internacional e, em 1940, com a implantação da tecnologia na 
produção (VIANA, 2008). Porém, a produção e a produtividade desses animais 
vem sendo comprometida principalmente por problemas de manejo sanitário 
(ALBERTI et al., 2001), em que um dos maiores problemas responsáveis pelos 
prejuízos na ovinocultura são as doenças parasitárias. A falta de informação e 
a utilização indisciplinada de fármacos são fatores que também podem somar 
diretamente nos prejuízos (VIEIRA, 2008). Segundo Amarante (1997), os 
ruminantes podem ser parasitados por inúmeras espécies de estrongilídeos, 
tais como os dos gêneros Trichostrongylus spp.; Cooperia spp.; 
Oesophagostomum spp.; Strongyloides spp.; e  Haemonchus spp. Este último 
é considerado o principal parasita de ovinos por ser hematófago, agredindo 
diretamente o abomaso do hospedeiro (MOLENTO et al., 2004). O presente 
trabalho apresenta os principais parasitas que acometem ovinos, extratificando 
a frequência e as características epidemiológicas dessas parasitoses em 
animais criados em Caxias do Sul, podendo contribuir para o levantamento de 
dados epidemiológicos da região, bem como na relação custo/benefício de 
pequenos e médios produtores. Para tal, serão utilizadas técnicas como a de 
Famacha, para a caracterização de haemoncoses, além de coleta de fezes e 
exames laboratoriais específicos para a detecção das demais parasitemias que 
podem acometer ovinos. 

- Palavras-chave: Haemonchus.  Parasitas. Ovinos. Caxias do Sul. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Uso de anabolizantes 

- Autores: Camila Dos Santos De Bortoli, Gisele Cristine Facchin De 
Souza e Leticia Da Costa 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O uso de anabolizantes, de natureza hormonal, é difundido na 
bovinocultura de corte dos maiores países produtores de carne bovina.  Dentre 
eles, destacam-se o banido dietilestilbestrol (DES) e o controlado zeranol, que 
aumentam o ganho de peso do animal ainda vivo, o peso da carcaça, a 
eficiência alimentar e o percentual de carne. O uso pode ocasionar a presença 
de resíduos nos órgãos dos animais que são utilizados como alimento. A 
presença de resíduos representa um perigo potencial para a saúde humana, o 
que levou vários países, inclusive o Brasil, a proibirem a utilização desses 
produtos. O objetivo do trabalho foi verificar se a carne bovina pode prejudicar 
de alguma forma a saúde humana e como isso pode nos afetar com o uso 
desses anabolizantes. Para isso, foram realizadas pesquisas com base em 
outros trabalhos de pesquisadores, que mostraram resultados bastante 
preocupantes realizados nos órgão e tecidos dos animais. 

- Palavras-chave: Anabolizantes. Bovinocultura. Dietilestilbestrol. Carne. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Contaminação fúngica em oito clínicas veterinárias de pequenos 
animais no município de Caxias do Sul 

- Autores: Leonara Vargas, Liliane da Silva, Natália Motta, Rodrigo 
Lazzarotto, Tatiana Mascarello, Thaís Volquind, Túlio Andrade. 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: Desde a antiguidade, os fungos são utilizados para diferentes 
propósitos, como alimentos, bebidas, fármacos, entre outros. Os fungos são 
microorganismos eucariotos e são heterotróficos, com hifas ramificadas e 
leveduras unicelulares. Eles se reproduzem de forma sexuada e assexuada 
com a produção de esporos. Esses microorganismos crescem aerobicamente a 
25º C e alguns bolores são aeróbios estritos. Além disso, são encontrados em 
praticamente todo o ambiente, inclusive no ar. Apesar desses microorganismos 
estarem presentes no ar, muitos deles possuem caráter patogênico. O estudo 
teve como objetivo avaliar a presença de fungos zoonóticos nas clínicas 
veterinárias de Caxias do Sul. As placas contendo um ágar específico para 
fungos foram expostas em três ambientes das clínicas. Posteriormente, as 
amostras foram cultivadas por cinco dias e após foram analisadas através de 
métodos microbiológicos tradicionais. Foram encontradas amostras de Candida 
albicans, Penicillium, Aspergillus nidulans, Miscrosporum canis, Trichophyton, 
micose cutânea, entre outros. Portanto, conclui-se que os fungos encontrados 
possuem potencial zoonótico e estão presentes nos diferentes ambientes das 
clínicas veterinárias. Por isso, deve-se cuidar com a higienização e a circulação 
desnecessária de pessoas e animais nos ambientes das clínicas, evitando, 
assim, as contaminações secundárias. 

- Palavras-chave: Fungos. Umidade. Patogenicidade. Esporos. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Orquiectomia cirúrgica bilateral em bovinos 

- Autores: Augusto Bossle Sandi 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar dois casos de 
orquiectomia bilateral em bovinos. O procedimento é utilizado como rotina no 
manejo de rebanhos, no entanto, ainda é de grande importância saber qual 
método é mais viável para proporcionar ações que permitam maior desfrute do 
rebanho, além de maior produção de carne, com o intuito de aumentar o 
rendimento econômico do produtor, a produtividade e a qualidade da carne. As 
técnicas de castração dividem-se em cirúrgicas ou não, sendo que a 
orquiectomia bilateral consiste na retirada dos testículos e a ligadura ou não 
dos cordões. A castração russa é realizada através de uma ferramenta 
conhecida como Burdizzo que interrompe a circulação para os testículos. A 
castração química consiste na aplicação de uma solução que causa atrofia dos 
testículos. A técnica escolhida para os animais deste relato foi a cirúrgica. Após 
contenção física e química e derrubamento dos animais foi realizada a 
orquiectomia através dos métodos aberto (um animal) e fechado (um animal). A 
contenção física inicial foi realizada com cabresto e o derrubamento pelo 
método de Burley. A manutenção da contenção física foi realizada com cordas 
e sedativo/analgésico (xilazina 0,2 mg/kg IM). A anestesia local foi realizada 
com lidocaína intratesticular (20 mg/kg). No pós-operatório os animais 
receberam analgésico (dipirona 25 mg/kg IM) e antibiótico Pencivet Plus 
(20.000 UI/kg IM). 

- Palavras-chave: Orquiectomia cirúrgica. Bovinos. Manejo. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Aspectos éticos da responsabilidade técnica dos médicos veterinários 

- Autores: Lívia da Luz, Suani Pasinato de Carvalho, Suelin Körbes, 
Thaysa Simonaggio Postingher 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: Dentre as inúmeras funções desempenhadas pelos Médicos 
Veterinários, sem dúvidas, as Anotações de Responsabilidade Técnica figuram 
entre as mais importantes, e que mais têm profissionais empregados, tanto 
que, dentro do código de ética profissional do veterinário, um capítulo é 
dedicado inteiramente a esta atividade. Nesse sentido, objetivou-se saber qual 
a opinião de Médicos Veterinários atuantes em diversas áreas a respeito deste 
assunto. Os resultados mostram que, apesar de conhecerem a atuação do 
veterinário responsável técnico, os profissionais não têm o conhecimento claro 
sobre todas as diretrizes inerentes a esse cargo. Munidos desses resultados, é 
possível implementar, desde o ambiente acadêmico, e posteriormente, no 
ambiente profissional, medidas que fortaleçam o conhecimento dos 
profissionais a respeito da importância das anotações de responsabilidade 
técnica, bem como toda a carga que este cargo traz a quem o desempenha. 

- Palavras-chave: Responsabilidade. Ética. Diretrizes. Médicos Veterinários. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Estudo da flora bacteriana dos queijos serrano e colonial nos Campos 
em Cima da Serra 

- Autores: Emanuele Kriese, Gustavo Giacomelli, Lana Cristina Saretta, 
Leandro Dalla Bona, Suani Pasinato, Suélin Korbes 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: A região dos Campos de Cima da Serra possui uma cultura própria 
e peculiar, especialmente no que diz respeito à culinária. É nessa região que 
são produzidos os queijos colonial e serrano, muito importantes para a 
economia local. O presente artigo tem por objetivo demonstrar os resultados de 
um estudo feito para analisar a flora bacteriana presente em queijos das 
variedades colonial e serrano. Para tanto, foram selecionadas 12(doze) 
amostras: 6 (seis) amostras da variedade colonial e 6 (seis) amostras da 
variedade serrano, que foram analisadas através da microbiologia laboratorial, 
sendo realizados os procedimentos básicos para o cultivo de bactérias, quais 
sejam: Pré-enriquecimento em Água Peptonada, enriquecimento em Caldo 
Tetrathionato, Cultivo em Ágar Nutriente, Cultivo em Ágar MacConckey, 
Análises Bioquímicas Citrato, SIM, Lisina, TSI, Coloração de Gram. Em todas 
as amostras evidenciou-se a presença de bactérias variadas, a grande maioria 
Gram Negativas, porém, nenhuma que não seja passível de se encontrar neste 
tipo de alimento. 

- Palavras-chave: Análise Laboratorial. Campos de Cima da Serra. Alimento. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Achados microbiológicos de mãos e de utensílios domésticos 

- Autores: Lana Cristina Saretta, Leandro Dalla Bona, Leonardo Menegat 
Gavazzoni, Marcelo Maggi, Suélin Korbes e Thaís Volquind 

- Professor orientador: Fernanda Flores 

- Resumo: As bactérias são seres procariontes, ou seja, não apresentam 
envoltório nuclear. Elas possuem papel importante na indústria de alimentos, 
fermentação e no ramo farmacêutico. Além disso, podem ser classificadas 
como cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Existem diversos tipos de bactérias 
patogênicas e comensais. O estudo teve como objetivo avaliar a presença de 
bactérias presentes em materiais de uso diário e nas mãos das pessoas.  As 
análises foram feitas através de um swab na faca e uma lavagem das mãos 
com água peptonada. Depois disso, foi realizado um esgotamento por estrias 
nas Placas de Petri e, por fim, foram realizados testes bioquímicos. Após a 
realização da coloração de gram e dos testes bioquímicos, analisamos os 
resultados e concluímos que no swab da faca foi identificada Escherichia coli. 
Essa bactéria é comensal e está presente em todo o ambiente. Já na lavagem 
de mãos com água peptonada, identificamos Salmonella Arizona. Essa 
Salmonella é uma subespécie da Salmonella entérica. Portanto, conclui-se que 
a higienização das mãos e dos utensílios é necessária e deve ser realizada de 
forma adequada e frequente. 

- Palavras-chave: Bactérias. Escherichia coli. Salmonella Arizona. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Uso de animais não humanos em práticas religiosas 

- Autores: Luíza Zaccan, Nathália Kramer, Tamara Erlo e Vitória Longhi 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: Existem, atualmente, inúmeras religiões espalhadas pelo mundo 
todo. Sabendo-se que cada uma delas possui e cultua seu dogma, pode-se 
reconhecer que, entre essas diversas crenças, há algumas em que o sacrifício 
de animais não humanos para rituais é permitido. Religiões afro-brasileiras, 
doutrinas religiosas adotantes de magia negra, algumas religiões do Nepal e 
Vietnã encaixam-se nesse contexto. Com isso, tem-se como intuito, apresentar 
a visão sobre tal prática aos olhos de seguidores das religiões citadas, os 
quais, como fora perceptível ao decorrer da elaboração do trabalho, creem 
veementemente que a adoção do uso de animais em sacrifícios é essencial 
para purificação, mas, acima de tudo, visualizar a problemática como futuros 
veterinários defensores do bem-estar animal. 

- Palavras-chave: Vietnamitas. Afro-brasileiras. Nepal. Sacrifícios. Religiões. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Colegas x competidores 

- Autores: Itanajara Vargas, Luana Jacobs, Marcelo Zanchin e Marcos 
Nunes 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O presente trabalho teve por objetivo o estudo da classe médico-
veterinária, uma classe profissional que até hoje nunca existiram estudos 
relacionados a esse assunto. Para a caracterização, o grupo utilizou método de 
entrevista com profissionais de diferentes áreas de atuação e diferentes 
cidades. Com esta pesquisa, podemos verificar que todos os entrevistados 
mostraram ser colegas, mas nunca deixando de ser competidores; explicaram 
que essa competitividade vem pelo fato de terem suas próprias atitudes, seus 
próprios métodos de trabalhar; alguns mostraram que em determinadas áreas 
há muito mais competição que as outras. Um dos exemplos citados foi que na 
área de inspeção é muito mais coleguismo do que a área de clínica de 
pequenos animais. Todos frisaram que nunca deixam de ter respeito com o 
próximo e serem éticos acima de tudo. Muitos se mostram abalados na vida 
profissional pela questão de competição, que afeta seus ambientes de trabalho 
e também pelo fato dessa competição denegrir suas imagens. 

- Palavras-chave: Colegas. Competidores. Profissionais. Ambiente de 
trabalho. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Mudanças no Código de Ética do médico veterinário 

- Autores: Gustavo Giacomelli, Leonara Vargas, Milena Ramos e Valéria 
Calgaro 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O código de ética do médico veterinário teve algumas mudanças 
em sua formulação e entra em vigor no final do ano de 2017. Entre as 
mudanças, está a do parágrafo único do artigo 17, que fala sobre a proibição 
da retenção do corpo do paciente até que seja feito o pagamento dos serviços 
prestados. Este assunto foi eleito com o objetivo de abordar a opinião de 
alguns profissionais. Como metodologia, foi aplicado um questionário com oito 
questões. Entre estas questões, havia duas em que o profissional poderia 
elucidar sua opinião. A maioria dos profissionais entrevistados tem 
conhecimento sobre o novo código de ética, concordam com o parágrafo único 
e dizem não afetar sua rotina de trabalho. Um dos profissionais cita como 
“solução” o contrato prévio, em que o tutor assina e fica a par de tudo que será 
feito e cobrado no tratamento do seu animal de estimação; mas acredita que a 
mudança deveria ser feita antes na conduta profissional e na informação 
passada. 

- Palavras-chave: Ética. Reter. Corpo. Contrato. 



202

Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Ética na rotina profissinal 

- Autores: Andréia Maciel, Bianca Dutra e Marcella Apolo 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: Nosso trabalho tem como objetivo a realização de uma pesquisa a 
campo em clínicas veterinárias de Caxias do Sul, as quais entregamos alguns 
questionários sobre leis para que algum veterinário responsável respondesse. 
Algumas clínicas que entramos em contato não deram retorno por conta de 
muito serviço; as que nos responderam, quatro, 4 conseguimos tirar algumas 
conclusões. Dentre essas, que a maioria dos veterinários conhece alguém que 
já tenha infringido alguma lei e todos estão cientes que em setembro entrará 
em vigor no nosso novo Código de Ética.  Ao realizarmos este trabalho foi 
possível ter mais noção do que está errado em nossa futura profissão e o que é 
necessário melhorar para que possamos conviver de maneira adequada em 
nossa rotina. 

- Palavras-chave: Ética. Lei. Questionário. Clínicas. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Mudanças no Código de Ética 

- Autores: Fábio Lyra, Leonardo Menegat Gavazzoni e Rodrigo Lazzarotto 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: O estudo teve por objetivo questionar veterinários que atuam 
profissionalmente sobre as mudanças realizadas no código de ética do médico 
veterinário, que entrarão em vigor no dia 09 de setembro de 2017.  Os 
profissionais que responderam o questionário residem no município de Caxias 
do Sul e trabalham em clínicas reconhecidas, com anos de atividade no ramo.  
A metodologia definida para a pesquisa foi a exploratória e descritiva. A 
utilização de técnicas da pesquisa quantitativa foi a escolhida para este estudo, 
caracterizando-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas. Após a análise dos dados, foi concluído que os profissionais estão 
bem divididos em relação à aprovação da nova regulamentação do código de 
ética. Os principais argumentos dos profissionais que não aprovaram, foram 
que as mudanças irão desvalorizar a profissão, porém os que concordam, 
afirmam que irá tornar o mercado mais competitivo e valorizar a profissão. 

- Palavras-chave: Código de Ética. Clínica veterinária. Gratuito. Pagamento. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Uso de animais em pesquisa e ensino 

- Autores: Aline Lorenzini, Caroline Travi, Eduarda Bulla, Eduarda 
Pellizzaro e Milena Martineli 

- Professor orientador: Rafael Festugatto 

- Resumo: A utilização de animais em experimentos para pesquisa e ensino é 
um assunto delicado que causa divergências. Hoje em dia, o tema é levado 
muito a sério, existem leis e normas a serem cumpridas para que tal atividade 
possa ser realizada, como por exemplo, o preenchimento prévio do formulário 
do CEUA à realização da atividade. A vivissecção tem como objetivo o ensino 
prático para estudantes de diferentes áreas da saúde, entre outras, e 
principalmente os avanços da medicina humana e animal. Existem métodos 
alternativos que podem substituir o uso desses animais vivos, contudo os 
resultados são visivelmente dissemelhantes, já que a utilização dos mesmos 
torna a pesquisa ou ensino mais profícuo e próximo a realidade. Logo, a 
execução da biotomia é de grande importância para evolução das medicinas e 
indispensável para o ensino dos futuros profissionais. 

- Palavras-chave: Utilização de animais em experimentos. Vivissecção. 
Medicina humana e animal. Biotomia. 
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Curso: Medicina Veterinária

Trabalhos de Disciplinas: 

- Disciplina: Medicina Veterinária 

- Título: Revisão bibliográfica acerca de aspectos relevantes da laminite em 
bovinos e equinos 

- Autores: Karen Vergani, Lara de Marco Giacomelli, Cinta Benetti Pieri, 
Giovani Girotto e Taís Terres 

- Professor orientador: Flávio Gomes de Oliveira 

- Resumo: Por ser uma das principais causas de claudicação em equinos e 
bovinos, elaborou-se a presente revisão bibliográfica acerca dos aspectos 
relevantes da laminite. Entre eles, estão: profilaxia, quais as principais causas, 
principais sinais e qual é o grau de perda econômica. A laminite é definida 
como um processo inflamatório agudo ou crônico das estruturas sensíveis do 
casco, que resulta em claudicação e deformidades permanentes do casco. 
Acomete todas as espécies de animais domésticos que possuem cascos, 
sendo mais comum em equinos, mas também em bovinos. Na maioria das 
vezes, a laminite é uma consequência de outro processo patológico que ocorre 
sistemicamente no organismo. O diagnóstico é feito com base no histórico 
alimentar e no quadro apresentado pelo animal. O tratamento deve ser iniciado 
o quanto antes, procurando retirar a causa ou fator predisponente e aliviar a 
dor do animal. O prognóstico do animal depende de diversos fatores, porém o 
mais importante é o grau da lesão causada ao tecido laminar, que pode ser 
medido por radiografias que indicam o ângulo de rotação da falange distal. 

- Palavras-chave: Laminite. Grandes animais. Casco. Profilaxia. Rotação de 
falange. 
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