


Organização

Juliana Rossa e Roberta Lopes Augustin

Faculdade Murialdo
Caxias do Sul 

2014





Equipe Editorial

Juliana Rossa
Roberta Lopes Augustin
Pe. Joacir Della Giustina
Ir. Pedro Paulo da Silva

Equipe de Comunicação e Marketing



Pe. Ernesto Camerini
Presidente da Mantenedora

Pe. Joacir Della Giustina
Diretor

Pe. Raimundo Pauletti
Vice-Diretor

Ir. Pedro Paulo da Silva
Secretário Executivo e Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Pe. Adelar Francisco Dias
Tesoureiro

Verônica Mantovani Baldasso
Secretária Geral

Profª Roberta L. Augustin
Coordenadora Acadêmico-Pedagógica

Profª. Margarete Luisa Arbugeri Menegotto
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração e Contábeis

Prof. Flavio Gomes de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnólogo em Agronegócio

Profª. Marinês Refosco Severo Bertola
Coordenadora do Curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet

Prof. Rafael Festugatto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária

Profª. Janay Caon Pieruccini
Coordenadora do Curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e de 

Extensão e Pós-Graduação

Bernardete Chiesa
Coordenadora de Comunicação e Marketing

Elaine Sironi
Supervisora de Atendimento ao Cliente

Clarissa Padovani
Bibliotecária

Vivian Krindges
Coordenadora de Recursos Humanos



APRESENTAÇÃO

O Fórum de Iniciação Científica da Faculdade Murialdo chega a sua segunda edição, demons-
trando amadurecimento institucional em relação aos primeiros passos dos acadêmicos no am-
plo universo da pesquisa.  Essa inserção ocorre desde o nascimento da FAMUR, em março de 
2012, principalmente, por meio do desenvolvimento da Atividade Prática Supervisionada (APS). 

O primeiro evento de iniciação científica da FAMUR foi o I Seminário de Empreendedorismo 
Social, em junho de 2012, quando os acadêmicos apresentaram seus projetos - ligados à respon-
sabilidade social -, realizados em grupo, extraclasse, guiados por seus professores orientadores. 

Os semestres foram passando, reformulações foram ocorrendo, e, desde março de 2014, 
todos os alunos da FAMUR, dos ingressantes aos acadêmicos de final de curso, apresen-
tam o resultado das suas pesquisas no Fórum de Iniciação Científica.   

Nesta segunda edição do Fórum, realizada de 10 a 14 de novembro de 2014, além 
dos cursos de Administração, Agronegócio e Sistemas para Internet também participa-
ram acadêmicos do então novo curso de Recursos Humanos.      

Cerca de 80 trabalhos, entre projetos, relatórios técnicos e artigos científicos fo-
ram apresentados no evento. Nesta publicação constam os resumos dos trabalhos, divi-
didos por curso, eixo temático e temática.        

Boa leitura!  

 

Juliana Rossa

Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: É Lindo Ser Criança.

AUTORES: kelli Bastos da Silva, Daniel Rodrigues Galiazzi, Eduardo Haas Gehlen

PROFESSOR ORIENTADOR: Diogo Zapparoli Manenti

RESUMO: O projeto visa elevar a autoestima das crianças e adolescentes abrigados na Casa Lar 
Murialdo (localizada na rua Flores da Cunha). Após visita à Instituição, o grupo percebeu que poderia 
fazer algo para melhorar a autoestima dos abrigados, já que os mesmos vêm de situações de vul-
nerabilidade das suas famílias. Dessa forma, o propósito do projeto é a realização de uma parceria 
com empresa de cosméticos, para serem distribuídos kits de higiene como shampoo, condicionador, 
sabonetes e perfumes, de acordo com cada faixa etária.

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Autoestima. Kits de higiene.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Doações de Alimentos para a Casa Lar da Sinimbu

AUTORES: Tatiana Vieira, Érica Bassani Boeira, Marina de Oliveira Gil

PROFESSOR ORIENTADOR: Bernardete Chiesa

RESUMO: Após visita a Casa Lar Murialdo (localizada na rua Sinimbu) e investigação das necessi-
dades do local, percebeu-se o elevado gasto com alimentação. Decidiu-se , então, pelo auxílio com 
cestas básicas. Foram arrecadadas três delas com a doação de uma empresa. Os integrantes do 
grupo decidiram acrescentar mais 12 caixas de leite às doações, que foram entregues num momento 
de confraternização e de descontração.

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Doação. Alimentos.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Esporte e Inserção Social: Arrecadação de Materiais Esportivos para a ACPMEN

AUTORES: Luis Alberto de Oliveira, Guilherme Tonella

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: Este projeto tem como objetivo arrecadar doação de materiais esportivos para a Asso-
ciação Centro de Promoção Santa Fé – ACPMen. Após visita ao local, constatou-se que os poucos 
materiais esportivos existentes apresentam-se bastante desgastados. Entende-se que o incentivo à 
pratica esportiva é um fator muito importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
principalmente em situação de vulnerabilidade social. 

Palavras-chave: Associação Centro de Promoção Santa Fé – ACPMen. Materiais esportivos. Doa-
ção.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Pé de Moleque: Calçando a Esperança

AUTORES: Bruno de Souza da Costa, José Arthur Neto Moreira, Miriane Elisa Giacomet Blanco

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: Verificou-se, em visita à Casa Lar Murialdo (rua Flores da Cunha), após questionamentos 
do grupo, que os abrigados da casa necessitavam de chinelos para utilizar durante o verão que es-
tava por vir. Foram procurados dois empresários. Um deles aceitou, anonimamente, fazer a doação 
de 10 pares de chinelos, de acordo com a numeração dos atendidos. 

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Chinelos. Doação.

15



Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Guarda Municipal e Escolas Fazendo Paz

AUTORES: Keli Françoise M. Sieg, Marina Gabana

PROFESSOR ORIENTADOR: Bernardete Chiesa

RESUMO: Após diagnóstico sobre o funcionamento da Guarda Municipal de Caxias do Sul nas es-
colas do município, percebeu-se a necessidade de algumas iniciativas, apontadas neste projeto. 
Identificou-se, entre outras questões, a importância da confecção de uma cartilha informativa a ser 
utilizada pela Guarda junto à comunidade escolar e integrantes das Redes de Pacificação Social. 

Palavras-chave: Guarda municipal. Caxias do Sul. Prevenção da violência escolar.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Colaborador Legal

AUTORES: Rafael Vieira do Nascimento, Paulo Sergio da Silva Biasuz, Jesiane Barboza de Jesus

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Loch Necker

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo apresentar um sistema de certificação para pes-
soas físicas e jurídicas, que, de alguma forma, colaboram com ações assistenciais. Nesse sentido, 
reconhece-se, com maior seriedade, a participação da sociedade em ações que envolvem respon-
sabilidade social. 

Palavras-chave: Responsabilidade social. Certificação. Ações assistenciais.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Música e Arte: Construindo bases fortes.

AUTORES: Tiago Pereira, Adilson Santos da Silva, Lerri Alves Vargas

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O projeto discute a importância e necessidade da articulação de ações sociais eficazes e 
capazes de incentivar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social - mais especifi-
camente em situação de abandono ou de afastamento do convívio familiar da Casa Lar Murialdo - a 
articular princípios de socialização fundamentais no processo de desenvolvimento da criança e do 
adolescente. Em seguida, define ações sociais e apresenta uma forma de se pensar o atendimento 
à criança e ao adolescente a partir das práticas sociais que encontram na imbricação entre arte e 
música, uma inovadora ação social, que tem como intenção trazer instrumentos e informações que 
fomentem a reflexão para uma compreensão mais ampla acerca da infinidade de situações vividas 
por crianças e adolescentes que sofrem pelo afastamento do convívio familiar. Uma oficina de instru-
mentos recicláveis foi realizada, apresentando resultado e participação satisfatórios. 

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Oficina de instrumentos musicais recicláveis.  Vulnerabilidade 
social.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Banco Reciclável - Reutilizar para conviver

AUTORES: Daisy Rossi, Felipe Mollardi Almeida, Maria Vaniza Schwartzhaupt Rigotti

PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Camargo

RESUMO: O presente projeto visa a reutilização de resíduos de madeira não contaminada, prove-
nientes de paletes, transformando-os em bancos recicláveis. Essa reutilização, além de produzir a 
quantidade de resíduos de maneira proveniente de processos industriais, visa também proporcionar 
maior espaço de convivência social para pessoas idosas e comunidade geral. Como complementa-
ção a este projeto, o grupo executou a instalação de um banco feito de paletes na Casa de Repouso 
São José. 

Palavras-chave: Reutilização de paletes. Responsabilidade socioambiental. Casa de Repouso São 
José.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Valorizando Nossos Recursos Naturais

AUTORES: Alessandra Polly Guimarães, Fernanda Borges de Oliveira, Mariane Nunes Quintava

PROFESSOR ORIENTADOR: Gládis Bortoli Poleto

RESUMO: Este projeto tem como objetivo servir de base para ser utilizado em escolas e empresas 
de pequeno a médio porte, com até aproximadamente 200m² de área. A intenção é mostrar a viabili-
dade do uso racional da água da chuva, por meio da construção de cisternas. Para a execução deste 
estudo, foi visitada uma escola de educação infantil, junto a um engenheiro civil, para a elaboração 
de um projeto e seu orçamento para a execução de uma cisterna no local. 

Palavras-chave: Aproveitamento da água da chuva. Cisterna. Responsabilidade Socioambiental.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Arrecadação para a entidade AAPC

AUTORES: Magda Scherli Canello, Gabriela Galafassi de Lima, 

PROFESSOR ORIENTADOR: Diogo Zapparoli Manenti

RESUMO: Este artigo tem o propósito de buscar maior entendimento sobre a influência da adoção 
dos conceitos e ferramentas da responsabilidade social na instituição filantrópica. Para tanto, foram 
selecionados alguns aspectos que caracterizam a gestão da responsabilidade socioambiental para 
que fossem verificados eventuais relacionamentos destes com algumas dimensões do desempenho 
organizacional. Elaborou-se uma revisão bibliográfica sobre assunto, e constatou-se que esse é um 
assunto bastante emergente para fundos de arrecadações para a Associação de Apoio a Pessoas 
Com Câncer (AAPC).  

Palavras-chave: Responsabilidade social. Arrecadação. Sustentabilidade. AAPP. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Meio ambiente que move a gente

AUTORES: Manuel Augusto Moreira, Gilmar Luiz Moreira Junior, Edson Silmar Fischer

PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Camargo

RESUMO: Após a visita realizada à Casa Lar Murialdo (rua Flores da Cunha), percebeu-se que po-
deriam ser realizadas melhorias em relação ao jardim da área externa e da horta no pátio interno. 
Além disso, identificou-se que as crianças e adolescentes abrigados na casa necessitavam de infor-
mações sobre responsabilidade ambiental. Dessa forma, este projeto destina-se ao embelezamento 
paisagístico da Casa lar Murialdo. Foram arrecadadas mudas de árvores, flores e hortaliças, sob a 
orientação de uma profissional paisagista, que realizou visitas ao local. 

Palavras-chave:  Casa Lar Murialdo. Paisagismo. Responsabilidade socioambiental.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Destinação de Resíduos Industriais

AUTORES: Adilson da Silva Oliveira, Gilvana Vigolo, Mailson da Silva Camargo

PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Camargo

RESUMO: A pesquisa realizada levou em consideração a coleta de informações relacionadas à Ges-
tão do Meio Ambiente de uma indústria que apresenta uma consciência de sustentabilidade no atual 
contexto de mercado competitivo. O propósito é conhecer os resíduos gerados no processo produ-
tivo e suas formas de descarte e destinação. Foram reunidas informações sobre procedimentos e 
observada a forma efetiva de atuação sobre os resíduos. Também foram realizadas investigações 
junto a Gestão do Meio ambiente da Empresa, Central de resíduos da mesma, normas da ABNT e 
ISO1400. Assim, reuniram-se dados relevantes para verificar que a empresa está agindo de forma 
correta no seu descarte e destinação de resíduos, sem agredir o meio ambiente, ecossistema ou a 
sociedade. 

Palavras-chave: Gestão de Meio Ambiente. Resíduos industriais.  
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Ações Sustentáveis do Eko Residence Hotel

AUTORES: Tainara Sirene, Lisandra Silva Affonso, Débora Cristina Maciel keiel

PROFESSOR ORIENTADOR: Nádia Cristina de Castilhos

RESUMO: O presente relatório tem como objetivo mostrar como é possível manter uma empresa 
através de métodos sustentáveis, mais especificamente por meio do relato das atitudes do Eko 
Residence Hotel, que passou pela transformação de um hotel com padrões comuns para um hotel 
sustentável. Para isso, foi realizada uma visita ao Hotel, que fica em Porto Alegre. Identificou-se que 
a organização possui diversos prêmios por exercer suas atividades gerando o mínimo de impactos 
e prejuízos ao meio ambiente, como, por exemplo, a economia de energia elétrica, gás e água nas 
suas acomodações através dos sistemas de energia solar e do sistema de captação de água da 
chuva, além de incentivar seus funcionários através da responsabilidade social. Observou-se que a 
iniciativa do Eko Residence Hotel superou as expectativas dos investidores e gestores em relação 
à taxa de ocupação e lucro do empreendimento. Além das corretas atitudes que estão fazendo para 
com a natureza e para a sociedade, o crescimento dos lucros também são expressivos.

Palavras-chave: Eko Residence Hotel. Sustentabilidade.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Alimentação Saudável e Sustentável: Criação de Hortas nas Casas Lares

AUTORES: Etiele Gimenes Rocha, Ludmila Godois Fogaça, Silvia Vieira da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: Este projeto teve início com a ideia de proporcionar uma alimentação saudável e susten-
tável às crianças que frequentam as Casas Lar sob a responsabilidade do Instituto Leonardo Murial-
do. O trabalho tem a intenção de mostrar a importância do cuidado com o meio ambiente, além de 
proporcionar que as crianças participem deste projeto piloto, na Casa Lar do bairro Sagrada Família, 
onde foi disposto um pequeno espaço para a plantação de legumes e verduras, e, futuramente, para 
a plantação de chás. 

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Administração. Empreendedorismo social. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Crianças no Desenvolvimento Socioambiental: Uma Proposta ao Projeto Troca Solidária 
da CODECA

AUTORES: Bruna da Silva Cardoso, Sandra Gonçalves de Oliveira, Altemir Farias Pinheiro Junior

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’Agostini

RESUMO: O objetivo deste projeto é elaborar um plano de comunicação para crianças de sete a 
quinze anos, do Colégio Murialdo, sobre a importância do não desperdício dos alimentos. Além disso, 
em uma ação conjunta com a CODECA, pretende-se fazer com que crianças e adolescentes conhe-
çam o projeto Troca Solidária. Nessa ação, um caminhão da CODECA passa todos os sábados por 
bairros socialmente vulneráveis e a população pode trocar 4kg de lixo reciclável por 1kg de alimento. 
Os resíduos recolhidos são doados às associações de recicladores da cidade. 

Palavras-chave: Desperdício de alimentos. CODECA. Troca solidária.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Bio Circle - Um Produto Sustentável

AUTORES: Julião Boeira da Silva de Figueiredo, Thiago Jorge de Oliveira Missaglia, Micael Pistore

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Este relatório apresenta a discussão acerca da autossustentabilidade na empresa Walter, 
que lançou o Bio Circle, máquina capaz de acabar com o uso de solventes, livrando o meio ambiente 
de todo o mal que ele pode causar. Por meio de um produto biodegradável, a base de água, a má-
quina possibilita lavar e manter a mesma qualidade dos solventes. Foi realizada uma entrevista com 
um empresário que utiliza a máquina, que recomendou o produto. Concluiu-se que o Bio Circle traz 
grande benefício, principalmente na relação custo-benefício.  

Palavras-chave: Bio Circle. Meio ambiente. Solvente.

28





Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Empreendedorismo

TITULO: Fábrica de garagem retrátil

AUTORES: Juscelino Severo da Costa, Ednei José Pinto, Bráulio Paloschi

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo Andre Meinertz

RESUMO: Este estudo surge sob a perspectiva do crescimento econômico dos setores  imobiliário 
e automotivo. Dessa forma, realizou-se este trabalho, que trata da implantação de uma fábrica de 
garagens retráteis. Por meio dos preceitos de Michael E. Porter, utilizou-se o diagrama de estratégia 
competitiva para estudo do caso e seus fatores competitivos que determinam o sucesso ou fracasso 
de uma empresa. 

Palavras-chave: Garagens retráteis. Empreendedorismo;  Michael E. Porter.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Empreendedorismo

TITULO: Estratégias Competitivas Genéricas Aplicadas na Captação da Água da Chuva.

AUTORES: Marieli Pauletti, Gean Carlos Lorenzet, Douglas Patrick Ballardin

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo Andre Meinertz

RESUMO: A água, na atualidade, está se tornando um dos recursos naturais mais importantes entre 
todos. Para alguns é tratada com indiferença, como fonte inesgotável, e para outros, como riqueza, 
e, em muitos casos, como sobrevivência. Nesse contexto, estudos apontam para o aproveitamento 
e reuso como alternativa à pressão sobre as fontes ainda existentes. Nesta pesquisa, mostramos a 
viabilidade do uso racional da água da chuva nas atividades domésticas de uso não potável. Asso-
ciado a esses fatores, analisamos a cidade de São Paulo, pela falta de chuva nesses últimos meses, 
fazendo com que os moradores optem pelo sistema de captação da água da chuva, para fins não 
potáveis, como vaso sanitário, lavagens de carros e calçadas. O objetivo é apresentar estratégias de 
competitividade, podendo mudar os rumos de uma empresa comum, deixando-a menos vulnerável. 

Palavras-chave: Captação da água da chuva. Estratégias Genéricas. São Paulo.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Empreendedorismo

TITULO: O Impacto do Custo da Saúde Privada nas Micro e Pequenas Empresas da Região Nor-
deste do Rio Grande do Sul.

AUTORES: Gabriel Muller Martins, Jaqueline Zenatto Gonçalves, Thaise Bolzam da Fonseca

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: O presente estudo aborda o desenvolvimento e abrangência das micro e pequenas em-
presas em relação ao impacto dos custos da saúde privada junto às empresas associadas à As-
sociação das Empresas de Pequeno Porte do RS (Microempa) de Caxias do Sul. Realizou-se um 
levantamento dos benefícios contratados e oferecidos aos colaboradores. O custo com saúde das 
empresas analisadas (1.435) mostrou que se tem um valor médio de R$ 667,01 em benefícios nesse 
quesito, fato que aponta um compromisso mensal que nem todas as empresas podem disponibilizar 
aos seus colaboradores. 

Palavras-chave: Microempa. Saúde privada. Custos.

32



Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Empreendedorismo

TITULO: O Desleixo que Embeleza

AUTORES: Vanessa Argenta, Regiane Cavassola, Jessica Oselame De Oliveira Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: Este trabalho apresenta uma pesquisa de campo na qual foram abordadas questões refe-
rentes à legalização de salões de beleza pela Prefeitura de Caxias do Sul, a preocupação com a saú-
de pública e de que forma o poder público vem fiscalizando esses estabelecimentos. Analisando-se 
os gráficos, verificou-se que o município deixa de arrecadar uma quantia significativa em impostos, 
pois a maioria desses estabelecimentos não está legalizada na prefeitura. Diante das pesquisas foi 
constatado que o número de funcionários dentro da Vigilância Sanitária está reduzido ao máximo, 
e isso dificulta o trabalho em si, abrindo portas para a negligência em relação à saúde pública e à 
arrecadação de impostos.

Palavras-chave: Salões de beleza. Legalização. Caxias do Sul.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Empreendedorismo

TITULO: Mulheres no Mundo do Empreendedorismo

AUTORES: Maristela Eva Sychoski, Stefany da Luz Guimarães, Taise Alves de Moraes

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: Para o presente relatório técnico foi desenvolvido um questionário composto por vinte per-
guntas, sendo este entregue ou enviado via e-mail a quatorze mulheres empreendedoras de Caxias 
do Sul e Flores da Cunha. O objetivo principal foi entender quais são as dificuldades, o perfil de cada 
uma delas e as facilidades enfrentadas.  Com os resultados obtidos, foi constatado que as mulheres 
têm um grande diferencial que é a facilidade de relacionamento e adaptação. Já as dificuldades se 
concentram na falta de conhecimento na área administrativa. Contudo, algo importante a ser ressal-
tado é a escolha de mercado, que se detém em escolher algo que sabe ou gosta de fazer, para assim 
tornar a forma de empreender prazerosa e lucrativa. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Mulheres. Caxias do Sul. Flores da Cunha. 

34





Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: CRM como Ferramenta de Marketing

AUTORES: Bruna Silva Gressler, Diana Icler Lira, Vanessa Fochezatto/ Juceli Moreira Lemos

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Braz

RESUMO: Este artigo tem como objetivo o estudo do Customer Relationship Management (CRM) e 
sua aderência como uma ferramenta tecnológica, diferencial competitivo e sua evolução na gestão 
de relacionamento com o cliente. Com base em uma pesquisa qualitativa e quantitativa foram de-
monstradas algumas vantagens como as mudanças satisfatórias, em inovação do atendimento, qua-
lidade de produtos e serviços, cumprimento de prazos, segurança e primordialmente a satisfação do 
cliente. Diante da análise realizada, reforça-se a ideia de que a utilização do CRM agiliza os proces-
sos organizacionais e permite que as oportunidades fiquem mais visíveis para a empresa, permitindo 
uma melhor forma de atendimento e satisfação dos clientes, tendo em vista que lhes será oferecido 
uma nova forma de contato com a empresa aumentando a possibilidade de venda. 

Palavras-chave: Customer Relationship Management (CRM). Relacionamento com o cliente. Pro-
cessos organizacionais. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: Falamur!

AUTORES: Cristian Palhano Borges, Lucas Casagrande Maldonado Rodrigues, Samara Trentin

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: A proposta deste trabalho é tornar o portal acadêmico da Faculdade Murialdo mais atra-
tivo para os alunos, por meio da sugestão de implantação do FALAMUR, ferramenta a ser criada 
pelos administradores do Portal Acadêmico. Após pesquisas sobre o assunto pôde-se confirmar a 
importância da utilização destas ferramentas, além da constante busca por inovação na área de 
empreendedorismo social e das ciências de informação, para melhor integração, disseminação e 
compartilhamento de informação, conhecimento e experiências da vida acadêmica. 

Palavras-chave: FALAMUR. Portal acadêmico. Faculdade Murialdo.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: Seu Nome, Sua Marca, Sua Digital

AUTORES: Lilian Cris da Silva, Luciane Olinda Pauletti, Edson Luis Padilha de Mattos

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Braz

RESUMO: A importância de identificar uma empresa junto ao mercado, com uma marca ou identida-
de (logotipo) que a torne mais conhecida é fundamental. É necessário que essa marca permita fácil 
identificação de seus produtos junto a seus clientes.  O registro da marca e identidade digital não 
somente ajuda a identificar o produto à sua empresa, mas também divulga-lo por meio de mensagem 
sublinear. Por exemplo, a vírgula da Nike é reconhecida por todo lugar, mesmo sem a “escrita” Nike. 
Para se atingir esse nível é necessário inicialmente se fazer o registro de marca e patentes. A cultura 
em nosso país é restrita nesse quesito, e as empresas têm receio na adesão, até conhecer a veraci-
dade das informações como benefícios e consequências que o investimento pode trazer. Analisando 
casos de diversos segmentos, é possível se perceber o quanto é importante ter essa ferramenta de 
marcas e patentes em uma empresa, como segurança na fabricação de produtos, além do quanto 
útil pode ser o marketing indireto a favor da mesma. 

Palavras-chave: Marcas. Patentes. Registro. Logotipo. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: Cultura e Gestão Cultural

AUTORES: Mauriti da Silva Michelsen, Melissa Aparecida Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Braz

RESUMO: Este artigo traz à discussão os temas cultura, gestão cultural e pesquisa de satisfação. 
A abordagem do estudo se deu por pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário qualitativo e 
quantitativo. Foi aplicado um questionário exploratório para usuários do espaço cultural apresenta-
do neste artigo. Concluiu-se que em todas as variáveis analisadas foi encontrado um bom nível de 
satisfação, sugerindo que a empresa e questão tem, através de sua forma de trabalho, conseguido 
satisfazer seus clientes. Entretanto, deve-se aproveitar o resultado deste estudo para tomar medidas 
de melhorias. 

Palavras-chave: Cultura. Gestão cultural. Satisfação do cliente.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: Inovações em uma Empresa de Óculos de Madeira

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Zaida Cristiane Reis

RESUMO: A inovação e a sustentabilidade têm o objetivo de tornar o produto diferenciado e susten-
tável, fazendo com que as empresas obtenham diversos benefícios. E para compreender melhor a 
inovação e a sustentabilidade analisa-se, neste trabalho, uma empresa de óculos de madeira do Rio 
de Janeiro, que possui a inovação e a sustentabilidade presentes em seu produto. Essa empresa re-
colhe madeira das ruas para fazer a armação dos óculos, e sua produção é manual. Assim, o produto 
se torna inovador por ser diferenciado dos demais já existentes, e sustentável por estar reutilizando 
a madeira que não tem nenhuma utilidade. 

Palavras-chave: Inovação. Sustentabilidade. Óculos de madeira.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: Inovação: Uma Revisão Bibliográfica

AUTORES: Ana Caroline Barreto Peixoto, Carlos Ricardo Grubert, Leonardo Gonçalves Kramer

PROFESSOR ORIENTADOR: Everaldo Daronco

RESUMO: Este artigo discorre sobre o conceito de inovação nas organizações empresariais, seus 
tipos, características e fontes. São citados exemplos de inovação ligados à Tecnologia da Informa-
ção (TI) e a importância da mesma na sociedade. É abordado o tema dos tipos de inovação e sua 
evolução ao longo do tempo, além de mostrar os obstáculos que impedem as empresas de desen-
volverem o espírito inovador. A conclusão aborda a necessidade das empresas aprofundarem seus 
conhecimentos sobre a inovação, mais especificamente os conceitos estudados neste artigo, e os 
aplicarem de forma adequada a seus negócios, com o propósito de aumentar a competitividade e 
melhorar resultados econômicos e financeiros no mercado competitivo.

Palavras-chave: Inovação. Tecnologia da Informação. Fontes de inovação.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Inovação

TITULO: A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho

AUTORES: Durival Daros, Carlos Roberto Cardoso

PROFESSOR ORIENTADOR: Zaida Cristiane Reis

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar informações aos profissionais envolvidos com 
a inclusão social de pessoas com deficiência nas empresas. Essa é uma questão que ainda neces-
sita de maiores discussões, para que sejam oferecidas igualdade de oportunidades, já que essas 
pessoas têm seus direitos garantidos por lei. Apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o tema, 
elucidando as Lei 5.296, 10.098 e 10.048, que tratam do atendimento e acessibilidade para PCDs 
no trabalho. 

Palavras-chave: PCDs. Mercado de trabalho. Leis. Inclusão.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Liderança

TITULO: A Liderança no Setor de Televenda

AUTORES: Juliana Antunes dos Santos, Letícia Minossi

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o papel do líder em um setor de forte importância 
dentro da organização, o televendas. Para isso, foram analisadas seis empresas caxienses de seg-
mentos diferentes, mas todas com venda de produto tangível. O estudo mostra a ligação do líder em 
diferentes situações, o seu modo de atuação nos aspectos ligados ao RH, como, por exemplo, no 
recrutamento e seleção e treinamento. A pesquisa caracterizou-se por um estudo de casos múltiplos, 
qualitativo, quantitativo e exploratório, em que foi possível a coleta de dados por meio de entrevista 
semiestruturada. Os dados foram analisados, e dentre os resultados, foi identificada a forte presen-
ça do líder na motivação dos colaboradores e que sua presença é primordial para o crescimento da 
equipe. Concluiu-se que o setor de televendas nas empresas pesquisadas tem uma forte apresenta-
ção no faturamento. 

Palavras-chave:  Televendas. Liderança. Empresas. Caxias do Sul.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Liderança

TITULO: Identificando Lideranças

AUTORES: Elusa Aparecida Baldissera, Viviana  Baldissera, Gilnei Menegotto

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade desenvolver conceitos de liderança através de refe-
rências bibliográficas. Além disso, expõe as características de líderes em uma rede de supermerca-
dos de grande porte do comércio varejista de alimentos de Caxias do Sul, por meio de uma pesquisa 
de campo com os colaboradores de diversas áreas de atuação. Pretende-se diagnosticar, com os 
resultados obtidos, se os líderes dessas organizações estão voltados: ao autoritarismo, em cuja 
sistemática predomina a obediência diante do superior, e ou à liderança coaching, em que o colabo-
rador opina e participa das decisões dentro da organização. 

Palavras-chave:  Liderança. Supermercados. Caxias do Sul. 
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Fruticultura/Olericultura

TITULO: Plasticultura

AUTORES: Sidnei Rech, Andre Moschen, Marilda Odila Buffon Molin

PROFESSOR ORIENTADOR: Flavio Oliveira

RESUMO: O presente trabalho apresenta como base uma pesquisa bibliográfica e de campo para 
a compreensão do uso do plástico no cultivo em ambiente protegido. Buscou-se entender as apli-
cações mais comuns ao uso desse material, como: em estufas agrícolas ou túneis altos e baixos; 
construção alta feita de madeira ou pré-fabricada em metal; e revestida de plástico aditivado. Nesses 
locais ocorre o efeito estufa, em um ambiente controlado que favorece o desenvolvimento de plantas 
durante o ano inteiro, sendo uma alternativa viável e prática que pode impulsionar o setor do agro-
negócio. 

Palavras-chave: Plástico. Cultivo em ambiente protegido. Efeito estufa. Agronegócio.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Fruticultura/Olericultura

TITULO: O Desenvolvimento de Pereiras Frente ao Momento Atual do Agronegócio

AUTORES: Janice Fiorentin Gallon, Isaias Gallon, Neury Baseggio

PROFESSOR ORIENTADOR: Flavio Oliveira

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade realizar um levantamento da atual estrutura do cultivo da 
pereira no município de Caxias do Sul. Pretende-se contribuir, com os dados coletados, para uma 
nova alternativa para o agrobusiness. Atualmente, a exploração comercial da pereira é pouco expres-
siva no Brasil. Por isso, a cadeia produtiva demanda de novas possibilidades que proporcionem dire-
trizes para a implantação de tecnologias que aumentem a área plantada e a produtividade por hec-
tare, possibilitando, assim, melhor abastecimento interno do produto e diminuindo as importações.  

Palavras-chave: Pereira. Produção. Agronegócio. Tecnologias.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Fruticultura/Olericultura

TITULO: Avaliação de diferentes adubações no cultivo de alface

AUTORES: João Pedro Feijo Macedo, Tânia Maria Bof, Plinio Casagrande

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar Dos Santos

RESUMO: O ensaio objetivou desenvolver uma comparação técnica para a produtividade do cultivo 
da alface (Lactuca sativa), utilizando-se diferentes tipos de fertilizantes: chorume proveniente de 
aterro de resíduos sólidos urbanos; esterco curtido de galinha, esterco curtido de ovinos; adubo mi-
neral fórmula NPK 4-8-14 com micronutrientes; adubo organomineral fórmula NPK 6-8-8; e extrato e 
fertilizante à base de substâncias húmicas. Para medir a produtividade da alface para cada aduba-
ção, levou-se em conta o desenvolvimento de cada planta quanto à altura, ao número de folhas e à 
massa fresca das plantas. O estudo consta do preparo do solo, do plantio da alface, da adubação das 
plantas, da correção das falhas, do acompanhamento do desenvolvimento, incluindo as repetições 
igualitárias entre todos os adubos, a irrigação e por fim a colheita e análise estatística das medições 
realizadas. Neste experimento, diferenças significativas na produtividade não são demonstradas. 
Registra-se que o experimento foi realizado em tempo menor que o hábil para o desenvolvimento da 
cultura.

Palavras-chave: Alface. Lactuca sativa. Fertilizantes. 
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Fruticultura/Olericultura

TITULO: Teste de Germinação de Sementes

AUTORES: Rafael Henrique Almeida Pozzato, Mateus Abreu da Silveira, Douglas César Bernardi

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar Dos Santos

RESUMO: Cucurbita pepo (Abobrinha) e a Lactuca Sativa (Alface) são comuns em hortas de donas 
de casa, porém as informações referentes à germinação para as sementes dessas cultivares são 
escassas, sendo necessários estudos adicionais para determinar definições e padronizações de 
metodologias adequadas para o plantio. Dessa forma, foram desenvolvido testes de germinação das 
cultivares em condições adversas para as sementes e informações dispostas em suas embalagens, 
para cada marca e qualidade tendo informações especificas, avaliando assim, a porcentagem de 
germinação em relação as especificações de cada uma. Com os resultados obtidos, conclui-se que 
a avaliação das sementes das empresas Sakata e Vida Sul na espécie Alface tiveram uma grande 
diferença; as sementes da empresa Sakata com 78% de germinação e Vida sul com 58%, dando 
uma diferença de 20 % na germinação. Já na espécie de Abobrinha verificou-se uma diferença entre 
elas pouco significativa, dada pela pequena quantidade de sementes germinadas. Assim, pôde-se 
concluir que as sementes compradas em varejo na cidade têm uma taxa de germinação em condi-
ções adversas pouco satisfatória, com exceção da empresa Sakata, com maior aproveitamento. 

Palavras-chave: Abobrinha (Cucurbita pepo). Alface (Lactuca Sativa). Germinação. Sementes.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Fruticultura/Olericultura

TITULO: Controle da Murchadeira do Tomateiro

AUTORES: Antonielli Zulian Pauletti, Érica Almeida de Aguiar, 

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar Dos Santos

RESUMO: O tomate é uma das culturas mais comuns do mundo, importante para pequenos e mé-
dios agricultores. É uma cultura que apresenta uma série de restrições, que, se não forem cuidadas, 
podem causar prejuízos parciais ou totais à produção. Um dos fatores que podem trazer prejuízos é 
a doença murchadeira (Ralstonia solanacearum), que se não prevenida e controlada, pode acabar 
com a plantação de tomate. Este trabalho visa relatar aspectos fundamentais sobre essa doença e 
suas formas de prevenção e controle. 

Palavras-chave: Tomate. Murcha. Controle. Prevenção. Tecnologia.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: O Cultivo e Artesanato do Bambu Unindo Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social

AUTORES: Jonas Andreazza, Marcos Correa dos Santos, Maicon Bitencourt

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Festugato

RESUMO: Este projeto tem por finalidade desenvolver uma melhor condição socioeconômica para 
as famílias de 42 meninos atendidos no Projeto Educacional Nadino, em Ana Rech, por meio do cul-
tivo e artesanato do bambu. Através de convênio com a Prefeitura de Caxias do Sul, serão adquiridas 
as mudas de bambu e realizados cursos, palestras e acompanhamento técnico às famílias. Preten-
de-se proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade social a adesão às cooperativas/as-
sociações de artesãos, com intuito de viabilizar o aprimoramento, divulgação e comercialização dos 
produtos, após a fase de formação. 

Palavras-chave: Projeto Educacional Nadino. Vulnerabilidade social. Bambu. Artesanato.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: O Lado Positivo da Vida

AUTORES: Paulo Jair Ramos de Souza, Luis Augusto Mazzotti dos Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo Andre Meinertz

RESUMO: Após visita ao Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer (CAPC), percebeu-se que as 
pessoas ali atendidas ficam sensíveis e fragilizadas durante o tratamento realizado. Na expectativa 
de tornar seus dias mais agradáveis, surgiu a ideia de doar livros de autoajuda para os atendidos. Os 
materiais serão adquiridos e doados à instituição para que os pacientes possam ler e, assim, encon-
trarem estímulo para se manterem firmes no propósito do tratamento da doença. 

Palavras-chave: Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer (CAPC). Livros. Autoajuda.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Desenvolvendo Qualidade de Vida com a Natureza

AUTORES: André Turella, Darci Sadi Menegotto, Rudimar Jose Menegoto

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernanda Flores

RESUMO: Este projeto, desenvolvido na Casa Lar Murialdo, tem como objetivo promover uma ocu-
pação sadia das crianças e jovens atendidos no local, por meio de atividades práticas de cultivo de 
plantas. Foi realizada a implantação de uma horta para o cultivo de hortaliças em um espaço no 
terrena da casa. Essa iniciativa ocorreu após visita ao local, quando foi identificada a oportunidade 
de reconcretizar este trabalho, que visa, também, ser uma atividade pedagógica por meio do plan-
tio, cuidados e alimentação saudável. 

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Horta. Pedagogia. Alimentação saudável.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Produto Orgânico, o Futuro

AUTORES: Valdir Antonio Maia, Valdiane de Castilhos, Pamela Tais Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernanda Flores

RESUMO: Este relatório tem como objetivo tornar os produtos orgânicos mais conhecidos da po-
pulação, contribuindo para a conscientização sobre a importância do consumo de alimentos sem 
agrotóxico. O estudo apresenta um diagnóstico realizado por meio de entrevistas e visitas a esta-
belecimentos comerciais. Identificou-se que existe uma tendência para o crescimento do setor de 
produtos orgânicos, o que vai ocasionar o aumento de consumo em diferentes classes sociais.

Palavras-chave: Produtos orgânicos. Diagnóstico. Consumo.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Cultivando o Saber por Meio da Sustentabilidade

AUTORES: Daniel Vieira Trindade, Rafael Henz, Mikael Andreetta Cearon

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’Agostini

RESUMO: O projeto tem como objetivo incentivar crianças acolhidas na Casa Lar Murialdo a esta-
rem envolvidas no cultivo de seus alimentos, por meio da conscientização ecológica e sustentável. 
Dessa forma, será realizada a instalação de horta vertical em garrafas pet, com irrigação provenien-
te da água da chuva. Além de proporcionar o contato com a terra, pretende-se diminuir os gastos 
da casa com alimentos orgânicos. Dessa forma, apresenta-se neste trabalho o diagnóstico inicial 
para a execução da atividade e elaboração de um orçamento para a implantação da mesma.

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Horta vertical. Alimentos orgânicos.
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Curso: Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Empreededorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Transformar Frutas em Sucos para Distribuição em Escolas Públicas como Forma de 
Combate ao Desperdício

AUTORES: Maria Teles, Noeli Basso, Paulo Roberto Mauri

PROFESSOR ORIENTADOR: Nádia Cristina de Castilhos

RESUMO: O presente artigo consiste tem a finalidade de apresentar o processamento de frutas 
aparentemente impróprias para comercialização, porém que podem ser utilizadas para consumo 
humano, transformando-as em sucos para distribuição em escolas públicas. É exposta a necessida-
de, a inspiração para este projeto, as formas de aquisição das frutas, os métodos e equipamentos 
para processamento das mesmas e estimativas dos bons resultados obtidos com a prática do proje-
to, tanto para os alunos beneficiados quanto para toda a sociedade.

Palavras-chave: Frutas impróprias para comercialização. Suco. Escolas públicas. 
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Curso: Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Solidariedade e Apoio às Pessoas com Câncer

AUTORES: Morgana Neto de Oliveira, Andriele Gonzato da Silva, Maria da Gloria Dias Gonçalves

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: Neste projeto apresenta-se a atual situação da instituição AAPECAN - Associação de 
Apoio a Pessoas com Câncer. Pretende-se torná-la mais conhecida, por meio da organização de 
palestras, distribuição de panfletos, entre outros meios. Desse modo, espera-se sensibilizar possí-
veis colaboradores, bem como toda a comunidade, para que apoiem esta importante entidade.

Palavras-chave: AAPECAN. Divulgação. 
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Curso: Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Prevenção de HIV/AIDS na Copanhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA)

AUTORES: Cintia Schiavon Teixeira, Alana Iob Beck, Thais Dias Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O presente projeto versa sobre promoção de ação educativa e preventiva sobre a doen-
ça HIV/AIDS na Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul – CODECA. Os funcionários 
dessa empresa que trabalham com a coleta de lixo estão expostos a materiais perfurocortantes mal 
acondicionados possivelmente infectados. Isso ocorre porque em algumas situações o descarte 
não é feito de forma correta, surgindo o risco de se contrair doenças infectocontagiosas, entre elas 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

Palavras-chave: HIV/AIDS. Ação educativa. Prevenção. CODECA.
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Curso: Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Solidário eu sou - doando amor a anjos sem asas

AUTORES: Sandrini Zanotto, Marcele Ferreira Barboza, Isadora Alves

PROFESSOR ORIENTADOR: Gládis Bortoli Poleto

RESUMO: Este projeto visa proporcionar momentos de distração e afeto para crianças e adoles-
centes com câncer, que integram a Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes com Cân-
cer da Serra Gaúcha – A Domus e atendidos no Hospital Geral de Caxias do Sul. Após visitas às 
instituições, foram identificadas algumas necessidades. Pretende-se realizar visitas aos doentes, 
proporcionando momentos lúdicos, além da realização de campanha para doação de alimentos es-
peciais. 

Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Câncer. A Domus. Hospital Geral.
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Curso: Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Cuidando com Carinho

AUTORES: Graziela Conte Isoton, Lucas dos Santos Soares, Juceli Moreira Lemos

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: A intenção deste projeto é arrecadar roupas de banho e materiais para higiene pessoal 
das crianças e adolescentes, sobretudo no que se refere à higiene bucal, para residentes na Casa 
Lar Murialdo. Isto porque esses itens acabam sendo esquecidos pelas pessoas no momento em 
que se fazem doações, lembrando apenas do básico, que são roupas e alimentos. Sabe-se, porém, 
que uma boa higienização dentária na primeira infância diminui consideravelmente o número de cá-
ries, evitando problemas futuros mais sérios. Além disso, os hábitos de higiene estimulados desde 
cedo garantem aos adolescentes um melhor autoestima, tornam-os adultos mais confiantes. 

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Doação. Higiene bucal. 
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Curso: Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Promovendo momentos de alegria e descontração a quem precisa

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Ingrid Lopes Augustin

RESUMO: O presente trabalho trata-se de um projeto, com o qual se busca o resgate e o vínculo 
de pessoas portadoras de sofrimento psíquico grave em situação de abandono familiar. Para tanto, 
levam-se em consideração dois aspectos: a importância de consumir alimentos mais saudáveis e 
o desenvolvimento dos sentidos e do psíquico como terapia para os indivíduos em questão. O mé-
todo proposto baseia-se em pesquisas de revisão bibliográfica e em estudos empíricos. Espera-se 
que os resultados apontem o quanto é fundamental a interação dessas pessoas com o cultivo da 
terra, promovendo melhorias e bem-estar aos indivíduos, pois de acordo com a literatura consulta-
da, o cultivo e o contato com a terra e o verde estimulam os sentidos, alivia o estresse, melhora o 
corpo a mente e a qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE:  Sofrimento psíquico grave. Abandono familiar. Horta ecológica.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Utilize a Web, Recicle Corretamente

AUTORES: Mateus da Silva Rodrigues, Jonathan Bolzan Mariane, Édipo Correa dos Santos, Irlane 
Evangelista de Jesus

PROFESSOR ORIENTADOR: Marinês Refosco Severo

RESUMO: Este artigo é voltado para a análise, apresentação e resultados do projeto de um softwa-
re que facilitará a organização de tarefas de pequenas empresas. O Sistema Gerenciador de Servi-
ços (SGOS), software proposto pelo grupo, entraria como um método capaz de assegurar o resulta-
do final e garantir o monitoramento do processo de entrada e saída de pedidos das empresas, com 
relatórios específicos e confiáveis, de maneira simples, padronizada e personalizável.

Palavras-chave: Engenharia de Software. UML. ER.  Sistema Gerenciador de Serviços (SGOS).
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Social

TITULO: Lógica de programação através da autoaprendizagem

AUTORES: Tiago Fernando Centa, Mauricio Gomes Zibetti, 

PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Camargo

RESUMO: Levando-se em conta que muitas pessoas apresentam dificuldades no aprendizado so-
bre algoritmos, este projeto tem a finalidade de criar um blog para contribuir com o desenvolvimento 
intelectual de quem dificuldades nessa área. Entende-se que qualquer que seja a linguagem de 
programação que se deseja aprender, é pré-requisito se aprender, antes, lógica de programação. 
Pretende-se utilizar como base a “pirâmide do aprendizado” (Edgar Dale) para auxiliar interessados 
que possuem pouca escolaridade ou deficiências cognitivas. 

Palavras-chave: Algoritmos. Blog. Pirâmide do aprendizado. Programação.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Plantando o Futuro: Orientação Socioambiental junto ao ENCA

AUTORES: Iago Palhano Borges, Leonardo Silva, Fabio Paim Barboza

PROFESSOR ORIENTADOR: Tatiele Bolson Moro

RESUMO: Este projeto visa desenvolver, por meio de voluntariado, atividades de recreação com 
crianças e adolescentes da ENCA (Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente), basean-
do-se na Pedagogia do Amor, a qual preconiza a FAMUR, como metodologia de aprendizado. As 
atividades com temática socioambiental serão realizadas por meio de diversas dinâmicas, entre 
elas, gincanas ambientais. O grupo também pretende suprir a falta de funcionários na casa, auxi-
liando na limpeza e organização do ambiente. 

Palavras-chave: ENCA. FAMUR. Responsabilidade socioambiental. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Construções de Risco em Áreas Irregulares de Caxias do Sul

AUTORES: Matheus Orlandi Barbosa, Marcos Cazanato Rodrigues, Vítor Traut

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: A pesquisa tem o objetivo de identificar as causas e consequências das construções de 
risco, que são uma realidade em Caxias do Sul. Neste projeto de pesquisa, são abordados os mo-
tivos que fazem com que a população se instale em locais que não oferecem, de forma adequada, 
itens básicos à qualidade de vida, como segurança, infraestrutura e saneamento básico. São apre-
sentadas, também, algumas propostas do Governo para que sejam retiradas desses locais todas as 
construções irregulares, a fim de que as famílias possam ter condições e recursos suficientes para 
adquirirem moradias com estruturas básicas e essenciais, que lhe são por direito. 

Palavras-chave: Moradia. Construções de risco. Qualidade de vida.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: O Meio Ambiente por Meio da Tecnologia

AUTOR: Paulo Ricardo Lopes Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Tatiele Bolson Moro

RESUMO: O presente projeto tem a finalidade de proporcionar o aprendizado de informática e edu-
cação ambiental para crianças e jovens do Projeto Mais Educação da Escola Deotília Cardoso Lo-
pes, de Jaquirana. O município possui muitas belezas naturais, porém, por ser um local isolado e 
distante de centros urbanos, muitas vezes é desconhecido e pouco divulgado. Assim, pretende-se 
que os atendidos possam aproveitar os conhecimentos adquiridos para a divulgação das belezas da 
cidade, abrindo a possibilidade futura do trabalho na área do turismo no município.

Palavras-chave: Informática. Educação ambiental. Jaquirana. Projeto Mais Educação.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA:  Responsabilidade Socioambiental

TITULO: Despertar Ecológico

AUTORES: Fernando Bernarde Vieira, Cristiano Diniz Pinto, Diogo Barboza

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: O projeto pretende desenvolver a consciência ecológica em crianças e adolescentes, 
trazendo como auxílio jogos computacionais interativos para os educadores envolvidos na casa 
pesquisada e demais interessados, para que desenvolvam o tema responsabilidade socioambiental 
de uma forma divertida. 

Palavras-chave: Consciência ecológica. Jogos computacionais interativos. Responsabilidade so-
cioambiental.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Análise e Projeto de Sistemas Sistemas Web

TEMÁTICA:  Projeto de Aplicações Web

TITULO: Site para Localizador GPS

AUTORES: Rafael Nora Junior, Ricardo Busnello, Laerte Leandro dos Reis

PROFESSOR ORIENTADOR: Maurício Roberto Hosty

RESUMO: Este trabalho apresenta uma proposta de uma plataforma de internet para coleiras 
georastreadoras de animais domésticos. Esta plataforma é parte fundamental para a localização 
e monitoramento dos animais portadores dessa coleira. O site completo também tem a função de 
divulgar notícias, realizar enquetes, coletar e divulgar declaração de clientes, além da própria venda 
da coleira e informações institucionais do fabricante. 

Palavras-chave: Coleira georastreadora. Animais domésticos. Site.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Análise e Projeto de Sistemas Sistemas Web

TEMÁTICA:  Projeto de Aplicações Web

TITULO: Greengo

AUTORES: Jones Heckler, Mayron Dal'la Santa de Carvalho, Andressa Scariot

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Este projeto visa transformar positivamente a sociedade proporcionando um formato 
menos poluente, mais econômico e integrativo de locomoção através de um aplicativo móvel e um 
sistema web, de nome GreenGo. Em nível funcional, aproximarão motoristas e passageiros e con-
solidará caronas. Serão apresentados artefatos como diagrama de casos de uso, diagrama de clas-
se, modelo conceitual do banco, modelagem de banco de dados e fluxo de dados. Todos os itens 
supra-avançados foram desenvolvidos sob o conceito da metodologia UML e estarão representa-
dos em imagem e texto, onde serão explicitados conceitos e referências, além de breve explicação 
de funcionalidades. 

Palavras-chave: GreenGo. Aplicativo móvel.  Carona. 
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Análise e Projeto de Sistemas Sistemas Web

TEMÁTICA:  Projeto de Aplicações Web

TITULO: Rede Social Acadêmica e Biblioteca Virtual Faculdade Murialdo

AUTORES: Marcelo de Castro Pagnon, Jaqueson Silva de Rosso, Juan Carlos Paulino da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Este relatório apresenta o sistema extranet, uma ferramenta importante e de fácil im-
plantação, que auxilia a coordenação no que se refere às atividades de gerência de documentos do 
empreendimento. Mesmo em relação a essas atividades, o sistema não dispensa a participação da 
coordenação de projetos no referente a orientações diversas e na seleção de documentos dispo-
nibilizados para casa usuário. A utilização de sistemas extranet significa um avanço importante na 
área de transmissão de dados. Verificou-se que os problemas encontrados foram facilmente con-
tornados. Durante o período deste estudo de caso, observou-se que o próprio sistema foi incorpo-
rando novos recursos. Quanto à necessidade de emissão de outros tipos de relatórios pelo sistema, 
como, por exemplo, o relatório de documentos vigentes, foram feitas solicitações ao administrador 
extranet.

Palavras-chave: Intranet. Extranet. Coordenação.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Análise e Projeto de Sistemas Sistemas Web

TEMÁTICA:  Projeto de Aplicações Web

TITULO: Portal de Informações sobre Descarte

AUTORES: James de Vargas Rodrigues, Josiane Gonçalves Rodrigues, Rodrigo Pauletti

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: O objetivo do projeto é informar a forma correta de descarte de diversos tipos de ma-
teriais, fornecendo informações de locais e contatos com as empresas responsáveis por realizar 
este serviço. Para tanto, o método de pesquisa utilizado foi o contato direto com fornecedores para 
obtenção de informações. Como resultado das pesquisas, foi criado um site com as devidas infor-
mações para o consumidor poder exercer seus direitos como cidadão com consciência ambiental. 
Concluiu-se que o projeto contribui para sanar uma das maiores dificuldades dos consumidores que 
é a falta de informações por parte dos fornecedores e também evitar o descarte de produtos em lo-
cais que possam contaminar e prejudicar o meio ambiente.

Palavras-chave: Descarte correto de materiais. Meio ambiente. Site.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Análise e Projeto de Sistemas Sistemas Web

TEMÁTICA:  Projeto de Aplicações Web

TÍTULO: Protótipo Módulo Controle de Tratamentos - Sistema de Agendamento para Clínicas 
Odontológicas

AUTORES: Flávio José Paganin, Marco Antonio Da Silva Rodrigues, Marcelo Kuzer Kirsch

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: Com o presente relatório, apresenta-se o protótipo do Módulo de Abertura de Tratamen-
to Dentário, Autorização de Procedimentos e Agendamento de Consultas a partir da WEB do Siste-
ma de Agendamento para a Clínica Odontológica PrevMaster – Estudo de Caso. Ele foi desenvol-
vido e construído a partir da documentação do levantamento de requisitos e de análise e projeto do 
Sistema. Com ele, buscou-se a organização do fluxo de pacientes, do trabalho de agendamento e 
da administração de tratamentos odontológicos na PrevMaster, além de disponibilizar maior flexibili-
dade e controle na prestação de serviços oferecidos pela mesma. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema. WEB. Agendamento. PrevMaster.
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