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APRESENTAÇÃO

Com novos cursos, que iniciaram suas atividades no primeiro semestre de 2015, o   Fórum de Iniciação 
Científica da Faculdade Murialdo, que chegou a sua terceira edição, ganhou ainda mais importância. 

Além dos cursos de Administração, Agronegócio, Sistemas para Internet e Recursos Humanos, 
nesta edição do evento, que foi realizada de 23 a 25 de junho de 2015, participaram os novos cursos 
de Pedagogia e Ciências Contábeis.   Os acadêmicos desses cursos apresentaram os resultados 
da Atividade Prática Supervisionada (APS) Institucional desenvolvida durante o primeiro semestre. 
O curso de Medicina Veterinária também estreou no Fórum, com a apresentação de dois trabalhos.

Nesta edição dos anais do Fórum de Iniciação Científica, são apresentados resumos de 86 trabalhos, en-
tre projetos, relatórios técnicos e artigos científicos, divididos em diferentes eixos temáticos e temáticas. Não 
destacamos somente a quantidade, mas a qualidade dos trabalhos que vêm sendo apresentados no Fórum, 
o que demonstra o quão exitoso é o caminho do ensino investigativo implantado na Faculdade Murialdo.

Destacamos, ainda, que o desenvolvimento da iniciação científica da FAMUR também está instigando os 
professores a pesquisarem cada vez mais. Esse entusiasmo está fazendo nascer um novo grupo de pesqui-
sa sobre Responsabilidade Social, um tema que baliza a visão e missão Institucional da nossa Faculdade.

Até o IV Fórum de Iniciação Científica da Faculdade Murialdo! 

Juliana Rossa

Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica
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REFLEXÕES E PROVOCAÇÕES SOBRE A
RESPONSABILIDADE SOCIAL NA FACULDADE MURIALDO

A perspectiva conceitual de Responsabilidade Social da Faculdade Murialdo está fundamentada no 
que preconiza a legislação vigente nessa área em relação ao Ensino Superior no Brasil. Dessa forma, 
segue-se o que consta no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); na Portaria 
Normativa nº 40/2007 – Inep, que baliza o Instrumento de Avaliação Institucional Externa; na Lei nº 
12.881/2013; nas diretrizes da UNESCO sobre Educação Superior; e nas diretrizes da ISO 26000.

De acordo com o Sinaes, no artigo 3º, § III:  

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à def-
esa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

Segundo o Instrumento de Avaliação Institucional Externa, no Eixo 2 – Desenvolvi-
mento Institucional, na dimensão 3:        

A responsabilidade social refere-se às ações da instituição (com ou sem parceria) que contribuem para uma 
sociedade mais justa e sustentável. Nesse sentido, deverão ser verificados trabalhos, ações, atividades 
projetos e programas desenvolvidos com e para a comunidade, objetivando a inclusão social, o desen-
volvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura urbana/local e a inovação social.

Além disso, a Lei nº 12.881/2013 dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades 
das Instituições Comunitárias de Educação Superior – ICES, que, entre suas finalidades, conforme no 
Artigo 1º, o § 4, define que as IES “[...]  institucionalizarão programas permanentes de extensão e ação 
comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e ao desenvolvimento da sociedade.”

E a UNESCO, em suas diretrizes para a Educação Superior, indica que as instituições devem:
 

Promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa e, como parte de sua atividade de ex-
tensão à comunidade, oferecer assessorias relevantes para ajudar as sociedades em seu desenvolvi-
mento cultural, social e econômico, promovendo e desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica, 
assim como os estudos acadêmicos nas ciências sociais e humanas, e a atividade criativa nas artes; 
contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas 
nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural.

Assim sendo, a Famur - uma IES confessional e filantrópica -, em consonância com as 
prerrogativas acima mencionadas, define a essência do seu compromisso social por meio 
de ações éticas, humanizadoras e cristãs, que constroem uma formação integral a par-
tir de uma educação para a cidadania. Nesse sentido, proporciona a geração de diferentes sa-
beres que estruturam novas possibilidades para uma sociedade justa, solidária e sustentável. 
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Como uma IES filantrópica, a Faculdade Murialdo se insere efetivamente na sua comuni-
dade, por meio de práticas acadêmicas, atividades extensionistas e prestação de serviços 
socioassitenciais. Esse é o sentido da existência da Famur, que nasceu em uma institu-
ição com 100 anos de experiência em educação no Brasil, envolta no um carisma e com-
promisso social inaugurado pelo fundador da congregação, São Leonardo Murialdo.  

É preciso considerar que a Faculdade Murialdo incorpora nas suas práticas de 
gestão as prerrogativas estabelecidas na Norma Internacional ISO 26000, que traz dire-
trizes sobre Responsabilidade Social. Essas diretrizes apontam que:   

[...] a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das organizações em incor-
porarem considerações socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pe-
los impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica um 
comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, que es-
teja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento. Também implica que a responsabilidade social esteja integrada em toda a orga-
nização, seja praticada em suas relações e leve em conta os interesses das partes interessadas.

A partir dessas diretrizes, a Famur baliza a responsabilidade social corporativa na trans-
versalidade da sua práxis, que envolve tanto na sua governança quanto na compreensão 
didático-pedagógica para a construção do seu egresso.      

Juliana Rossa
Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin
Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica

Andrey Felipe Sgorla
Professor de Sociologia



13



14



15

Curso: Graduação em Administração

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO: PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: TAPETES ACONCHEGANTES: UMA 
ALTENATIVA PARA AS CASAS LARES MURIALDO

AUTORES: Raul Gomes do Santos, César Fernando Flores da Silva, Fabiano Rafael Keiel

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli

RESUMO: O presente trabalho aborda um tema muito comum junto às Casas Lares Murialdo- Caxias 
do Sul: o conforto. Sabemos que estes locais são aconchegantes e perfeitos para o convívio social, 
porém, na época de inverno, os ambientes facilmente se tornam gelados. Então podemos observar 
que à noite e quando iniciam sua jornada diária, o frio é grande e, com os pés diretamente no chão 
há uma grande possibilidade de causar resfriado. Desta forma, com os tapetes podemos minimizar 
tal desconforto.

PALAVRAS-CHAVE: Tapetes. Casa Lar Murialdo. Aconchego. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO: PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: ESTUDO DE CASO E PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO NA TESOURARIA DE UMA ENTIDADE DE INTERESSE SOCIAL

AUTORES: Geder Evando Gomes Weber, Guilherme Bassani Boeira, Michele de Souza Gomes, 
Marlon José Sá

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo André Meinertz

RESUMO: Este estudo de caso tem como objetivo analisar a forma como está estruturada a Tesou-
raria da Entidade de Interesse Social Centro Caxiense de Valorização da Vida (CCVV). Para tanto, 
foi realizada investigação bibliográfica referente aos principais conceitos relacionados ao tema e 
reconhecimento da instituição e do serviço o qual a entidade presta. Para melhor compreensão dos 
aspectos específicos da Instituição, foi realizada entrevista in loco com o coordenador do serviço e 
responsável pelo serviço da tesouraria, foco deste estudo. Após esses procedimentos foi possível 
obter maior compreensão do funcionamento e da complexidade dos fluxos do serviço. Observou-
se a necessidade de rever a organização da estrutura de plano de contas dentro das normas e leis 
contábeis. Para aprimoramento do serviço sugere-se compilar um Manual de Práticas Contábeis, 
aplicadas à realidade desta entidade bem como elaborar ferramentas de controle na Tesouraria para 
possibilitar a identificação e adequação das não conformidades legais.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Empreendedorismo social. Terceiro Setor.

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

Eixo Temático: : Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: : Responsabilidade Social

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: A QUALIDADE DE VIDA NAS CASAS 
LARES

AUTORES: Gisele da Silva Figueiredo,Tânia Maire Carvalho de Lima,Tiarles Velho da Rosa,Wilian 
de Souza

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadia Cristina de Castilhos

RESUMO: No presente trabalho é demonstrado que a população de idosos cresce cada vez mais e 
em busca de uma melhor qualidade de vida, muitos dos familiares e até mesmo os próprios idosos 
acabam optando por viver em uma instituição de longa permanência para idosos, em virtude desse 
fato, é necessário que a casa geriátrica esteja apta para recebê-los. A pesquisa realizada utilizou os 
métodos de entrevista, observação e pesquisas bibliográficas para melhor descrever as característi-
cas do ambiente, dificuldades enfrentadas pelos moradores e funcionários, as atividades praticadas 
e doenças diagnosticadas. Foi constatado que a entidade abriga cerca de vinte e dois idosos com 
idades entre sessenta e noventa e dois anos, dois deles são irmãos e não contribuem com men-
salidades, contam apenas com a caridade da proprietária que não quis deixá-los desamparados, 
oito foram diagnosticados com Alzheimer. Conclui-se que além da necessidade afetiva, os idosos 
precisam se sentir úteis e que a instituição carece de doações como: alimentos, lãs, linhas, roupas, 
fraldas, lenços umedecidos, lençóis e cobertores para poder prevalecer à boa qualidade de vida, com 
o respeito que merecem.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Qualidade de Vida. Doenças. Casa Lar.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social 

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: AÇÃO SOLIDÁRIA – AAPECAN

AUTORES: Jocemar Schossler, Marilaine Auzani, Milena Scopel

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: Este trabalho foi realizado para apoiar a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer - 
AAPECAN, ajudando a ONG com a arrecadação de roupas, alimentos, valor monetário. Pretende-se 
divulgar a casa e seu trabalho prestado a pessoas necessitadas, e com isso recrutar mais pessoas 
para exercer trabalho voluntário e aumentar o número de doadores. Com o desenvolvimento do 
projeto, pretende-se fazer uma campanha para a arrecadação de roupas que serão entregues a pes-
soas ligadas a AAPECAN, vender ingressos para almoço beneficente realizado pela ONG, arrecadar 
o maior número de doação e divulgar o trabalho e a importância da casa para a sociedade, conscien-
tizando as pessoas a se tornarem doadores e voluntários. Foram obtidos alguns resultados exitosos, 
tais como o sucesso da campanha de arrecadação de doação de roupas, que foram entregues a 
AAPECAN; a grande procura por ingressos para o almoço beneficente; e a divulgação à sociedade 
caxiense sobre o trabalho executado pela AAPECAN.

PALAVRAS-CHAVE: AAPECAN. Voluntariado. Doação. 

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

Eixo Temático:  EMPREENDEDORISMO SOCIAL

TEMÁTICA:  RESPONSABILIDADE SOCIAL 

TITULO : LEIS DE INCENTIVO À CULTURA

AUTORES:  ALEXANDRE RODRIGUES, GABRIELA GRISA DA SILVA, MIRIAM ROTH MACIEL, 
VINICIUS SEGALLA DUARTE

PROFESSOR ORIENTADOR:  DIOGO ZAPPAROLLI MANENTI

RESUMO: Existem hoje diversas leis de incentivo à cultura: federais, estaduais e municipais, em que 
pessoas jurídicas e físicas se beneficiam de incentivos fiscais para, com isso, contribuírem com a 
realização de projetos culturais. O carro chefe foi a Lei Rouanet, criada em 1991. A partir daí, estados 
e munícipios foram criando suas próprias leis de incentivos à cultura, e incentivadores e preponentes 
puderam escolher de qual lei podiam se utilizar. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Empreendedorismo social. Incentivo à cultura.

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

Eixo Temático: EMPREENDEDORISMO SOCIAL

TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TITULO : RESPONSABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA E ARTE

AUTORES: Adilson Santos da Silva, Paulo Biazus, Tiago Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: Há muito tempo, procura-se entender os benefícios que a aprendizagem da música traz 
para o desenvolvimento humano e sua capacidade de inclusão social. Este presente relatório aborda 
a música como resultado de uma experiência no projeto “Música e arte construindo bases fortes”, 
desenvolvido com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social atendidas pelo ILEM (Instituto 
Leonardo Murialdo). Faz-se uma breve abordagem sobre inclusão social, com base no ECA (Estatuto 
da Criança e Adolescente). Enfatiza-se a música como instrumento facilitador de inclusão, destacan-
do-se a inclusão da música em projetos sociais em jovens em vulnerabilidade social, enfatizando o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto Casa Lar Murialdo. Demons-
tra-se no desenvolvimento do projeto que, para além de momentos prazerosos, o aprendizado da 
música contribui como ferramenta de inclusão da responsabilidade socioambiental nestes jovens, 
abordando o tema de forma lúdica e ligada com a sua realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Música e Arte. Responsabilidade Socioambiental. Administração.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: : Responsabilidade Socioambiental

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL:ADEQUAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E 
DESTINAÇÃO DE EPI’S CONTAMINADOS

AUTORES: Marina de Oliveira Gil, Miriane Blanco

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’Agostini

RESUMO: As questões ambientais estão cada vez mais presentes nas organizações, isso porque 
nos últimos anos as legislações, requisitos de licenciamento e fiscalização ambiental tornaram-se 
mais intensos. Este projeto relata um estudo de caso exploratório e de abordagem qualitativa que 
inicia por um diagnóstico ambiental na empresa Tonon Tintas, verificando que o processo de higie-
nização e descarte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) precisava de adequações e 
melhorias. Para sanar esta demanda da empresa, fez-se um levantamento da situação atual do des-
carte de EPI’s e buscaram-se alternativas de melhoria pesquisando as empresas que prestam estes 
tipos de serviços, realizando orçamentos, calculando-se os investimentos necessários e marcando 
reuniões para adequação das questões técnicas e comerciais com cada uma destas empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Legislação Ambiental. Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Higieniza-
ção e descarte. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Sócio Ambiental

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: SEJA UM SÓCIO AMBIENTAL

AUTORES: José Arthur Neto Moreira, Bruno de Souza da Costa, Eduardo Haas

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo André Meinertz

RESUMO: O projeto tem como objetivo a preservação do meio ambiente e a conscientização dos 
sócios e torcedores do Esporte Clube Juventude. A forma de divulgação escolhida será através de 
e-mails, folderes, redes sociais e contato via telefone. Espera-se como resultado dessa iniciativa  a 
preservação do meio ambiente e limpeza do Estádio Alfredo Jaconi, ao mesmo tempo. O sócio torce-
dor estará, dessa forma, contribuindo, também, com redução dos gastos do clube.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Esporte Clube Juventude. Sócios. Meio ambiente. 

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: INOVAÇÃO

TITULO : INOVAÇÃO NO CAMPO

AUTORES: ANA CAROLINE BARRETO PEIXOTO, LEONARDO GONÇALVES KRAMER

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é abordar a História e os benefícios trazidos pela Inova-
ção aos produtores rurais considerando a evolução das tecnologias de fabricação e a evolução das 
máquinas agrícolas e dos sistemas operacionais até os dias atuais, o que resultou na automação 
dos processos produtivos. Trazendo aos produtores rurais um aumento na produção, um melhor ren-
dimento dos maquinários e também um melhor aproveitamento do solo. O método de pesquisa foi 
a análise de artigos, livros e também estudos feitos por órgão do governo como por exemplo: EMA-
TER,SEBRAE, EMPRAPA, entre outros. Pode-se concluir que a inovação nas máquinas agrícolas 
proporcionou um aumento na produtividade, o que influenciou o aumento do PIB (Produto Interno 
Bruto) e o aumento na venda de máquinas agrícolas no país. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Tecnologias. Máquinas Agrícolas. 

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

Eixo Temático: Profissional  

TEMÁTICA: Inovação 

TITULO : INOVANDO COM SEGURANÇA

AUTORES: Bruna Cardoso, Edson Fischer, Maílson Camargo 

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, apresentar e analisar as vantagens e benefícios da inovação 
de um produto e processo na área da segurança empresarial na empresa "X”. Foram utilizadas as 
bases teóricas de alguns dos principais autores específicos da área da inovação. Realizou-se uma 
pesquisa de cunho exploratório, descritiva e também participativa. Após, constituiu-se uma breve 
analise estatística da viabilidade da implantação do produto em uma empresa qualquer ”X”, através 
de um orçamento do produto que demonstrou um baixo custo e grandes benefícios. No processo de 
análise, observou-se a uma maior confiabilidade dos dados, aumento da segurança que o produto 
"Viggia Ibutton” transmite ao funcionário e empresa. Então, considera-se que o produto na sua ade-
quada aplicação, terá um aumento de produtividade, lucratividade, aumento do poder competitivo.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação de produto. Viggia Ibutton. Processo de ronda. Segurança.

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

Eixo Temático : PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  INOVAÇÃO

TITULO :  INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

AUTORES:  DAISY ROSSI, MANUEL MOREIRA, TAINARA SIRENE 

PROFESSOR ORIENTADOR:  JOCELI ANTÔNIO ANDREOLA

RESUMO: A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e 
tirar proveito delas. Pensando nesta temática, o presente estudo tem como objetivo diagnosticar os 
principais pontos positivos e as dificuldades encontradas em uma nova opção de atuação no ramo 
gastronômico: os food trucks. Após uma ampla revisão sobre os principais conceitos de empreen-
dedorismo, inovação e leis que regulamentam este comércio realizou-se uma pesquisa do tipo qua-
litativa e quantitativa. O principal instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 
auto aplicado enviado via e-mail aos proprietários dos food trucks que atuam neste segmento. Nove 
participantes responderam ao questionário e demonstraram-se empreendedores que tinham o ob-
jetivo de ter seu próprio negócio com menor custo fixo em relação aos restaurantes convencionais. 
Percebe-se que na atualidade esta opção gastronômica é muito bem aceita, mas possivelmente este 
ramo estará saturado em um futuro próximo, restando apenas os melhores qualificados.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Empreendedorismo. Food Truck. Negócio 

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  LIDERANÇA

TITULO :  O PERFIL DO LÍDER

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Andréa R. dos Santos

RESUMO: Este artigo tem por finalidade identificar o nível de liderança dos facilitadores de 150 
funcionários de uma fábrica, do setor metalmecânico, na Cidade de Caxias do Sul, empresa consi-
derada de grande importância econômica para região, que atualmente gera 2700 empregos, dividi-
dos em cinco turnos, 24 horas por dia. Para a pesquisa utilizou-se um questionário aplicado a dez 
facilitadores que respondem por áreas fabris, e que exercem papel de grande liderança sobre seus 
comandados. Os resultados encontrados demonstraram que a empresa possui facilitadores aptos 
a assumirem cargos de liderança e gestão, conforme requisitos apresentados pela organização, e 
também pelo embasamento encontrado no referencial teórico utilizado para a pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Líder. Liderança. Gestor. Setor metalmecânico.

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  LIDERANÇA 

TITULO :  LIDERANÇA NAS PEQUENAS EMPRESAS.

AUTORES:  LILIAN CRIS DA SILVA, LUCIANE PAULETTI, EDSON MATTOS

PROFESSOR ORIENTADOR:  PAULO HENRIQUE BRAZ

RESUMO: O artigo aqui desenvolvido, busca mostrar ao leitor o nível de maturidade e liderança 
nas pequenas empresas de Caxias do Sul. O método usado neste artigo foi o de pesquisa quali-
quantitativa, esboçando os resultados em quatro empresas de acordo com avaliação e pontuação 
em cada uma delas, no que diz respeito aos seus processos, planejamento e resultados efetivos na 
sua gestão. A importância da liderança para trazer os resultados positivos que podem beneficiar ás 
empresas em seus resultados e objetivos que foram alcançados na sua maturidade em relação a 
outras empresas que não estão preparadas e não seguem um processo de gestão, planejamento e 
liderança na pequena empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Pequena Empresa. Gestão. 

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  INOVAÇÃO 

TITULO :  INOVAÇÃO A PARTIR DO MARKETING DE RELACIONAMENTO

AUTORES: CRISTIAN BORGES, JULIÃO FIGUEIREDO, LUCAS MALDONADO

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar a situação atual de uma empresa que presta servi-
ços na área de contabilidade e avaliar qual conceito de marketing pode ser utilizado na elaboração de 
uma estratégia a fim de obter melhores resultados. Estudando a origem e situação atual do marke-
ting, bem como os quatro tipos de marketing, vamos localizar o ponto fraco do escritório contábil e 
estudar quais tipos de marketing é mais adequado para projetar uma estratégia a fim de solucionar 
o problema localizado. Por fim, vamos elaborar a nossa conclusão sobre o trabalho desenvolvido e 
elencar o aprendizado que tivemos com o tema escolhido.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Estratégia.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA PROFISSIONAL

TITULO : A INDÚSTRIA CRIATIVA COMO ACESSO A INSERÇÃO L DE SOCIA INDIVÍDUOS QUE 
VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

AUTORES: Gean Carlos Lorenzet, Marieli Pauletti

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Rodrigues Sobrosa

RESUMO: O termo “indústrias criativas” surgiu nos anos 1990, para designar setores nos quais a 
criatividade é uma dimensão essencial do negócio. As indústrias criativas compreendem, entre ou-
tras, as atividades relacionadas ao cinema, ao teatro, à música e às artes plásticas. Neste projeto, 
analisaremos a prática das artes cênicas para pessoas com vulnerabilidades sócias no município de 
Caxias do Sul.

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidades. Teatro. Artes Cênicas.

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  PROCESSOS INOVATIVOS 

TITULO: MELHORIA NO PROCESSO DE IMPRESSÃO BANDEJAS EM AÇO INOX: 

AUTORES:  PATRICK WEBBER E LAERTE ANTONIO RIGOTTI

PROFESSOR ORIENTADOR:  ODAIR DETERS

RESUMO: Apresenta-se neste estudo um processo de inovação referente a revestimento de mate-
riais, no nosso caso vamos utilizar o inox como exemplo. O item que será feito o processo inovativo 
é uma bandeja usada por garçons em restaurantes, bares, casas noturnas e etc. O processo é na 
aplicação de um produto para criar uma textura 'emborrachada' na superfície da bandeja evitando 
que os copos e garrafas deslizem na superfície de inox. Porém esse processo pode ser utilizado em 
diversos matérias além do inox como plástico, vidro, madeira, aço carbono, aço galvanizado e etc. O 
método utilizado foi a substituição de tinta comum por um material vinílico, com apenas aplicação de 
produto químico em cima, dando a mesma característica que o processo tradicional. O resultado foi 
o esperado, atingimos o objetivo com mais qualidade no produto, agilidade no processo e redução 
expressiva de custo.

PALAVRAS-CHAVE: Revestimento. Inox. Processos.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto



33

Curso: Graduação em Administração

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  ECOEFICIÊNCA 

TÍTULO: A EXPANSÃO DA PECUÁRIA O CRESCENTE DESMATAMENTO E SUAS IMPLICA-
ÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE

AUTORES:  JAQUELINE ZENATTO GONÇALVES, STEFANY GUIMARAES, SAMARA TRENTIN 
COELHO

PROFESSOR ORIENTADOR:  NÁDIA CRISTINA DE CASTILHOS

RESUMO: Este estudo aborda o crescente desmatamento e a expansão da pecuária causando es-
tragos ao meio ambiente. Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em livros, relatórios e ar-
tigos de grande conceituação, na questão da pecuária causando danos ao desmatamento, ao aque-
cimento global que por sua vez prejudica ao meio ambiente. Demonstrar a degradação ambiental das 
florestas tropicais brasileiras decorridas da necessidade de transforma-las em terras para atividades 
agropecuárias que é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, demonstrar seus 
efeitos catastróficos para o meio ambiente e sugerir maneiras de zerar ou amenizar esses impactos. 
Os recursos hídricos também são prejudicados, sendo destinados aproximadamente 70% de água 
potável para pecuária. A pecuária pode ser benéfica para a economia brasileira, mas uma destrutível 
para o meio ambiente. Hoje a luta pela terra, pelo ar, pela água, e pela preservação do meio ambiente 
vincula-se ao destino final da humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Pecuária. Desmatamento. Meio ambiente. Florestas tropicais. Brasil.

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

Eixo Temático:  Profissional 

TEMÁTICA:  Abordagens Étnico-Raciais

TITULO:  SENEGALESES NO MERCADO DE TRABALHO DE CAXIAS DO SUL 

AUTORES: Bruna Silva Gressler, Taise Alves de Moraes, Vanessa Fochezatto 

PROFESSOR ORIENTADOR:  Janay Caon, Juliana Rossa

RESUMO: O presente projeto tem como objetivo realizar um mapeamento do mercado de trabalho 
em relação aos imigrantes senegaleses em Caxias do Sul. Apresenta-se a contextualização do pro-
cesso migratório dessas pessoas nos últimos anos, por meio de fontes bibliográficas e da imprensa 
local. Foram criados três questionários semiestruturados que serão aplicados, nos próximos meses, 
a empregadores e empregados senegaleses em Caxias do Sul, além de colegas de trabalho bra-
sileiros. Dessa forma, pretende-se identificar, entre outras informações, as situações de trabalho, 
aceitação, remuneração e dificuldades enfrentadas por esses imigrantes.

PALAVRAS-CHAVE: Senegaleses. Caxias do Sul. Mercado de trabalho. 

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  LIDERANÇA 

TITULO:  LIDERANÇA FEMININA: UM NOVO PRISMA NAS ORGANIZAÇÕES

AUTORES:  CARLOS GRUBERT, ELUSA APARECIDA BALDISSERA, VIVIANA BALDISSERA

PROFESSOR ORIENTADOR: GREICE DANIELA BACK

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade verificar conceitos de liderança e a ascendência da 
liderança feminina dentro das organizações. Através de um estudo de caso realizou-se uma pesquisa 
qualitativa exploratória com entrevista semiestruturada com uma sócia proprietária de restaurante de 
Caxias do Sul, a fim de constatar o seu perfil de liderança o qual está voltada ao coaching4, fazendo 
a junção da literatura pesquisada com o seu cotidiano dentro da organização que atua.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Liderança feminina. Organização. Coaching.

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

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA: PROCESSOS INOVATIVOS

TITULO : INOVAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS: PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS COMO OPOR-
TUNIDADES PARA RETENÇÃO DE TALENTOS NO GRUPO MURIALDO

AUTORES: Durival Daros, Gabriele Rodrigues, Carlos R. Cardoso

PROFESSOR ORIENTADOR: Greice Back

RESUMO: Orgulho de trabalhar na organização; de solidariedade e que há oportunidades.  Enten-
dendo que pessoas são a chave para implementar inovações e fortalecer a competitividade empre-
sarial. Neste sentido este artigo busca verificar as inovações em gestão de pessoas: percepção de 
benefícios como oportunidade para retenção dos talentos no Colégio Murialdo, Faculdade Murialdo 
e Ação Social, empresa no ramo de educação e assistência social sediada em Caxias do Sul, Rio 
Grande do Sul, desenvolve gestão de pessoas em torno dessa premissa para o posicionamento da 
sua marca Murialdo no espaço Educacional. Justifica-se a escolha do colégio Murialdo e da facul-
dade Murialdo.e ação social como objeto deste artigo por entender que nas suas práticas de gestão 
de pessoas estão presentes conceitos de inovação. Na pesquisa realizada, constata-se que para 
viabilizar o processamento de pessoas de maneira eficaz a empresa valoriza o capital humano pre-
sente na organização ao estimular o engajamento profissional dos colaboradores, gerando, assim, 
expectativas de participação nas políticas da empresa. O objetivo deste artigo foi verificar como os 
colaboradores do colégio Murialdo percebem os programas de benefícios da empresa e como são 
utilizados como políticas de retenção de talentos. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
um questionário semiestruturado, abrangendo conteúdos sócios demográficos.Os dados foram co-
letados de uma amostra não probabilística, limitando-se às inferências sobre a população. Dos re-
sultados da pesquisa observou-se que os colaboradores percebem como sendo positiva a política 
praticada pela empresa para a retenção de recursos humanos. Da mesma forma observou-se que os 
colaboradores desenvolvem sentimentos de pertencimento; de crescimento profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Administração. Gestão de Pessoas. Inovação.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  INOVAÇÃO

TITULO: PROJETO DE PESQUISA: DEPRESSÃO, UMA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMI-
CO-ASSISTENCIAL EM UMA PROPOSTA DE NEGÓCIO

AUTORES: Gabriel Müller Martins, Maristela Eva Sychoski e Thaise Bolzam da Fonseca

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: A Depressão pode surgir em qualquer pessoa independente do sexo, idade, condição 
social ou econômica. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 2030 a depressão 
será a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de 
saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. O Projeto tem como objetivo estudar a depressão, os 
tratamentos utilizados para tratamentos em três clinicas na cidade de Caxias do Sul e a possibilidade 
de implantação de tratamentos/terapias alternativos, afim de minimizar o desgaste dos pacientes e 
explorar um mercado ainda novo, do ponto de vista empreendedor. Para o estudo serão analisadas 
três clínicas de Tratamentos psicológicos, localizadas no município de Caxias do Sul. A coleta de 
dados será feita pessoalmente em cada casa de tratamento, após a coleta será feita uma análise e 
os dados serão apresentados no próximo semestre.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Empreendedorismo. Depressão.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: LIDERANÇA

TITULO :  A LIDERANÇA ENTRE O HOMEM E A MULHER

AUTORES: GABRIELA GALAFASSI, MAGDA SCHERLI CANELLO

PROFESSOR ORIENTADOR:  LUIZ EDUARDO WEBBER

RESUMO: Este estudo limita-se ao âmbito das organizações em geral que buscam continuamente 
desenvolver as competências humanas para que o seu objetivo seja alcançado. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica que abrangeu o fenômeno da liderança, as áreas de chefias, gênero e habi-
lidades femininas e masculinas. A pesquisa foi realizada em livros de autores de cunho acadêmico, 
internet e revistas especializada, com o objetivo de transmitir uma visão mais universal sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE:Liderança. Cultura organizacional. Motivação. Atitude.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  INOVAÇÃO

TITULO: Gestão Cultural

AUTORES: Jéssica Oselame, Mauriti da Silva Michelsen, Melissa Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Braz

RESUMO: Atualmente, em Caxias do Sul, existe uma demanda por espaços que permitam a reali-
zação de diversos tipos de eventos como peças de teatro, shows, palestras, formaturas, seminários 
e eventos corporativos. Nesse cenário, o sucesso do evento é determinado em grande parte pelos 
serviços e a infraestrutura que o espaço oferece aos seus clientes. O estudo a seguir mostrará uma 
pesquisa construída especificamente para o setor, pois não existe um estudo especifico devidas suas 
caraterísticas. O método é o estudo de caso, onde a coleta de dados ocorrerá por meio de questioná-
rios semiestruturado. Serão apresentados aos entrevistados 06 blocos com indicadores relacionados 
às dimensões a serem validadas (Infraestrutura, Atendimento, Higiene, Imagem, Importância e Fi-
delização), o cliente responderá conforme suas perspectivas. Através da escala SERVQUAL seráão 
analisados os dados coletados. Este instrumento servirá de apoio aos gestores de teatros que lhes 
permitirá medir e gerenciar a qualidade do serviço. A abordagem do estudo se deu com base na 
fundamentação teórica de autores que discorrem sobre espaços culturais, pesquisa de satisfação e 
qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Cultural. Pesquisa de Satisfação e Escala Servqual.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: INOVAÇÃO

TITULO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA CUIDARE

AUTORES: ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, REGIANE CAVASSOLA, VANESSA ARGENTA

PROFESSOR ORIENTADOR: ODAIR DETERS

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

PALAVRAS-CHAVE: : Empreendedorismo social. Inovação. Envelhecimento. Saúde 

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: INOVAÇÃO

TITULO: REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO CHUVEIRO

AUTORES:  Andréia Witniski, Bráulio Paloschi e Juscelino da Costa

PROFESSOR ORIENTADOR:NÁDIA CASTILHOS

RESUMO: O reaproveitamento ou reuso da água é o processo pelo qual a água, tratada ou não, é 
reutilizada para com o objetivo de reduzir o desperdício de água tratada. Este trabalho pretende es-
tudar a viabilidade de implantação de um sistema de reaproveitamento da água de chuveiros, para 
utilização em vasos sanitários de residências, lavagem de carros e calçadas, analisando economia 
proporcionada pelo sistema e do período de retorno do investimento. O trabalho foi feito num formato 
de pesquisa de dados e relação com casos cotidianos de desperdício de água, onde se evidenciou 
o beneficio proporcionado ao meio ambiente com a diminuição do uso de água potável em situações 
de descarte de dejetos. 

PALAVRAS-CHAVE: Reaproveitamento. Água. Administração. Ecoeficiência.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA:  ECOEFICIÊNCIA

TITULO : UM ESTUDO DE CASO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA ISO 14001 
E PROCESSOS ECOEFICIENTES NA EMPRESA LATO SENSU

AUTORES:  CARLA DINIZ, JULIANA ANTUNES DOS SANTOS, MICAEL PISTORE

PROFESSOR ORIENTADOR:  DIOGO ZAPPAROLI MANENTI

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a possível implantação da Norma ISO 14001 em 
uma empresa caxiense, analisando os procedimentos que algumas indústrias instaladas na região 
seguiram quando foram certificadas, e seguem com o objetivo da melhoria contínua. Para isso, foram 
entrevistadas pessoas responsáveis pela gestão ambiental de seis empresas, sendo uma assesso-
ria de imprensa e cinco no ramo industrial. O estudo mostra a importância de integrar desempenho 
econômico, social e ecológico, o que alguns autores chamam de Ecoeficiência ou Sustentabilidade 
Empresarial. Mostra também a importância de um sistema de gestão ambiental (SGA), mesmo que 
sem a certificação na Norma 14001 e todos os requisitos para a implantação. Por meio do SGA é 
possível que a organização conheça seus aspectos e impactos ambientais. A pesquisa caracterizou-
se por estudo de casos múltiplos, de natureza qualitativa, exploratório, onde foi possível a coleta de 
dados que foram captados por meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados 
e verificou-se que uma Norma ambiental como a ISO 14001 pode ser implantada em empresas de 
qualquer porte, pequena, média ou grande, mas economicamente viável. Conclui-se que a empresa 
analisada sem a certificação tem aspectos e impactos ambientais insignificativos e que para a mes-
ma não há necessidade de certificação, mas pode implantar um ótimo sistema de gestão ambiental. 
E nas empresas já certificadas percebe-se crescimento e ganho de mercado por sua sistematização 
e conscientização.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Ambiental. Sustentabilidade. Ecoeficiência. Certificação.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : HORTA SUSPENSA

AUTORES: Gabriela Santos de Andrade, Wellington Oliveira e Anderson Jotaci Machado

PROFESSOR ORIENTADOR: Joceli Andreola

RESUMO: As atividades da horta escolar ajudam a reeducar os jovens e adolescentes, incentivando 
novos hábitos alimentares. Essa ação social se baseia em um ato de solidariedade e educação, pois, 
ensina as crianças a trabalharem em grupo. Essa ação envolve matérias interdisciplinares formando 
jovens e adolescentes a saberem lidar com os problemas sócios ambientais além de informações 
como: O solo é uma fonte de vida, as relações entre campo e cidade, compostagem, horticultura, 
formas de produção de alimentos e entre outros. A metodologia para execução consistiu na escolha 
do local, capacitação, preparo de canteiros, semeadura e manutenção da horta. Após o manejo da 
horta os alunos desenvolveram atividades educativas que vieram confirmar o processo de apren-
dizagem. Enfim haverá o uso de fertilizantes químicos e alimentos transgênicos, o que gera uma 
qualidade de vida melhor para todos. Esse projeto vai objetivar os alunos para as práticas voltadas 
ao meio ambiente, a horta irá permitir o desenvolvimento de valores sociais e ambientais e favorecer 
o conhecimento cognitivo dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Horta Escolar. Qualidade de vida. Adolescentes

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

Eixo Temático: Empreendedorismo social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : RESPONSABILIDADE SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

AUTORES: Alfredo Andrighetti, Indianara Santos, Letícia Dorigatti e Mário Norli Brito

PROFESSOR ORIENTADOR: Diogo Zapparoli Manenti

RESUMO: O seguinte trabalho tem por objetivo analisar a situação de saúde dos funcionários atra-
vés da técnica 5W2H na empresa Vieceli Serviços de Usinagem em Torno (CVC). O projeto busca 
apresentar dados atinentes ao ambiente pesquisado, por meio de um questionário e observação do 
grupo alvo. A partir da ferramenta MASP e a técnica 5W2H, preparou-se um plano de intervenção, o 
qual sugere mudanças para implementação de qualidade de vida no ambiente: incentivo a uma nova 
rotina, com alimentação balanceada, com prática de exercícios e um ambiente que favoreça as ativi-
dades. Assim, pretende-se reduzir o absenteísmo, conter gastos com assistência à saúde, aumentar 
a produtividade dos colaboradores e principalmente colaborar para a qualidade de vida no trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Qualidade de vida. Ambiente de trabalho. Técnica 
5W2H.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : PROJETO: BIODIGESTOR

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Festugatto

RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar informações existentes sobre biodigestor e seus be-
nefícios. Após, desenvolver um portfólio com informações simples que facilitem o entendimento do 
pequeno produtor rural, com o intuito de levar informações sobre esta tecnologia sustentável ao 
produtor, que pode, futuramente operacionalizar a implantação do mesmo em suas propriedades no 
interior de Caxias do Sul, visando dar um destino ecológico e correto aos dejetos provenientes da 
criação de animais para que estes não venham contaminar nascentes de água e causar fitoxidade. 
Por consequência, gerar benefícios alternativos como gás, luz e biofertilizante natural.

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor. Pequeno Produtor. Tecnologia Sustentável.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: FRUTICULTURA/OLERICULTURA

TITULO:  Análise e discussão da produção nacional e regional da cebola

AUTORES: ANTONIELLI ZULIAN PAULETTI, JOSUÉ GONÇALVINO PERINI 

PROFESSOR ORIENTADOR: FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA

RESUMO: A cebola (Allium cepa L. ) é uma das plantas cultivadas de mais ampla difusão no mundo, 
sendo a segunda hortaliça em importância econômica, perdendo apenas para o tomate. Porém, a 
cebolicultura brasileira tem-se mostrado uma atividade pouco lucrativa, por vezes deficitária para os 
produtores, especialmente após a abertura dos mercados externos. Por outro lado, na agricultura 
brasileira, a cebola posiciona-se como um produto de elevada importância socioeconômica, gerando 
muitos empregos.

PALAVRAS-CHAVE: Cebola. Mercado. Produção Anual. Variedades.

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

Eixo Temático: Avaliação Prática Supervisionada Profissional 

TEMÁTICA: Irrigação

TITULO : Irrigação por aspersão e localizada, beneficios pro e contra na cultura de hortaliças 
em Caxias do Sul

AUTORES: Andre Turella e Douglas Cesar Bernardi 

PROFESSOR ORIENTADOR: Adriano Bruzza

RESUMO: A avaliação da economia gerada por um sistema de irrigação deve ser levada em conta na 
hora de implantar uma lavoura. Em tese, observa-se no estado do Rio Grande do Sul, no município 
de Caxias do Sul, que se usam dois principais métodos de irrigação: a aspersão e a irrigação locali-
zada, mais conhecida como gotejamento, e os recursos hídricos utilizados por esses dois sistemas 
de irrigação são comparados neste estudo, bem como a economia de água e suas vantagens e des-
vantagens na cultura de hortaliças.

PALAVRAS-CHAVE: Economia de água. Irrigação.

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

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Irrigação

TITULO : Irrigação por gotejamento, água e tecnologia aliada da produção

AUTORES: Janice F Gallon, Isaias Gallon, Neury Baseggio

PROFESSOR ORIENTADOR: Flávio Gomes de Oliveira

RESUMO: A produção na fruticultura e na olericultura representa uma das atividades com maior 
relevância na atividade agrícola da nossa região. Por ser uma atividade que utiliza grande volume 
de água e com as constantes preocupações com o meio ambiente, tanto fornecedores de insumos 
como produtores, empenham-se na busca de soluções que diminuam custos e minimizem os pos-
síveis impactos negativos do manejo diário das culturas. O objetivo deste trabalho foi descrever o 
uso do sistema de irrigação por gotejamento, analisar a importância do mesmo, suas vantagens e 
desvantagens. Neste contexto surgem as tecnologias que contribuem para melhorar os resultados. 
Este sistema, surge como alternativa viável dentro dos fatores de produção.

PALAVRAS-CHAVE: Água. Tecnologias. Irrigação por Gotejamento. Fatores de Produção.

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

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Fruticultura e Olericultura

TITULO : AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ADUBAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 
DA CEBOLA

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar dos Santos

RESUMO: Tratou-se de desenvolver uma comparação técnica para a produtividade do cultivo da ce-
bola Crioula Conesul, utilizando-se diferentes tipos de fertilizantes, esterco bovino, equino, cama de 
aviário, bagaço de uva, macronutrientes NPK e sem fertilização. O objetivo do trabalho será verificar 
os efeitos de diferentes doses de adubação na cultura, a fim de diagnosticar qual adubação é a mais 
adequada. O ensaio será realizado no distrito de Ana Rech, localizado na cidade de Caxias do Sul, 
RS, com mudas produzidas em canteiros. Será avaliada a produtividade dos diversos tratamentos, 
bem como a qualidade final das cebolas, conforme programa brasileiro para a melhoria dos padrões 
comerciais e embalagens de hortigranjeiros por meio da análise de variância (ANOVA) e as médias 
serão comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Novas fertilizações. Produtividade e Qualidade. Resultados.

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

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Irrigação

TITULO : MAPEAMENTO DAS TECNOLOGIAS NA IRRIGAÇÃO DA REGIÃO DE CAXIAS DO 
SUL.

AUTORES:  Douglas Ballerdin , Mateus Abreu , Rafael Pozzato

PROFESSOR ORIENTADOR: Adriano Bruzza

RESUMO: Sabe-se que o Brasil possui cerca de “200 milhões de hectares de terras agricultáveis 
fora de áreas de preservação ou com relevo para expandir a fronteira agrícola brasileira” (Andrade 
& Canellas – jornal O Estado de S. Paulo). As tecnologias que serão adotadas na irrigação das 
áreas existentes e das novas áreas agriculturáveis que virão será de grande relevância para o de-
senvolvimento sustentável e visando o melhoramento da produção destas áreas, já que o potencial 
do desenvolvimento das culturas irrigadas no país estão em grande expansão segundo estudo do 
Ministério da Integração Nacional e o IICA (Instituto Interamericano para Cooperação Agrícola) em 
parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), que leva em conta crité-
rios como disponibilidade hídrica, dados climáticos, relevo, capacidade de armazenamento da água 
nos solos e questões políticas e legais. O acesso as estas informações, estudos e estimativas são 
de suma importância para o desenvolvimento e tomada de decisões para o melhor aproveitamento 
do recurso hídrico.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Irrigação. Desenvolvimento. Acesso à informação.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto



54

Curso: Graduação em Agronegócio

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Irrigação

TITULO : AGRICULTURA URBANA COM O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA

AUTORES: RAFAEL HENZ, MIKAEL ANDREETTA CEARON , DANIEL VIEIRA

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar do Santos

RESUMO: O trabalho realizado foi criado com o intuito de incentivar as crianças acolhidas pelo pro-
jeto Casa Lar, envolvendo-as no cultivo de seus próprios alimentos em um espaço que anteriormente 
era considerado ocioso e sem aplicação, reduzindo assim os custos alimentícios e desenvolvendo 
um conhecimento novo que agrega valor ao futuro destas crianças e adolescentes. Neste semestre, 
o projeto ganhou um cunho profissional, passando a se chamar “Agricultura Urbana”. Como plano de 
continuidade, o grupo realizará o plantio das mudas com o auxílio das crianças envolvidas, contando 
com o apoio firmado entre parcerias que apoiam o projeto. Além disso, este projeto visa também o 
aproveitamento da água da chuva da casa lar para regar as plantas da horta vertical por gotejamento 
e utilização em outros fins não potáveis na Casa Lar, fazendo um estudo para implementação deste 
sistema. Esta ação destina-se também a conscientização ambiental das crianças e adolescentes, 
usuários desta casa lar, sobre a importância do uso responsável da água, este recurso natural tão 
essencial para a vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Horta Vertical. Sustentabilidade.

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

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Fruticultura e Olericultura

TITULO : PORTA-ENXERTOS PARA PESSEGUEIROS

AUTORES: RUDIMAR MENEGOTTO, DARCI MENEGOTTO

PROFESSOR ORIENTADOR: FERNANDA FLORES

RESUMO: O Brasil produz em torno de 235.000 toneladas por ano de pêssegos e o Rio Grande do 
Sul é o maior produtor do país, com 50% da produção. A região de Pelotas produz para fins indus-
triais e a Serra Gaúcha tem sua produção voltada para o consumo in natura. Contudo, a produção 
brasileira de pêssegos tem sido insuficiente para atender a demanda interna de consumo, mesmo 
que esta seja baixa. Anualmente, o País importa a fruta fresca e em compota, o que contribui para o 
aumento do consumo desta fruta que tem sabor e alta apreciação pelos consumidores. O Brasil tem 
regiões de clima temperado, assim como no Rio Grande do Sul, além disso, temos a possibilidade 
de ampliar as áreas de plantio com novos porta-enxertos e variedades. O objetivo deste trabalho foi 
mostrar que introduzindo novos porta-enxertos (anão e semi-anão) para frutíferas de caroço, princi-
palmente para o pêssego obtem-se redução de tamanho de copa, além de melhorar produtividade e 
qualidade das frutas como coloração, firmeza e tamanho, agregando maior valor ao produto, redu-
zindo a necessidade de uso excessivo de mão de obra, favorecendo principalmente o manuseio e 
sanidade da planta.

PALAVRAS-CHAVE: Fruticultura. Porta-enxerto. Produtividade. Pêssego.

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: FRUTICULTURA E OLERICULTURA

TITULO: OPORTUNIDADE CARREGADA DE DESAFIOS

AUTORES: CASSIANO DE OLIVEIRA QUADROS, CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS JUNIOR, VALDIR 
ANTÔNIO MAIA

PROFESSOR ORIENTADOR: FERNANDA FLORES

RESUMO: Este trabalho traz como objetivo apontar os desafios encontrados no cultivo de oliveiras 
em território brasileiro, com enfoque maior no estado do Rio Grande do Sul. O cultivo de oliveiras no 
Brasil está em crescente desenvolvimento. Porém, os desafios encontrados pelos produtores são 
muitos, como por exemplo, quanto à variação climática, investimentos, capacidades e oportunidades 
de produção, expansão no mercado, entre diversos outros que serão citados no decorrer deste tra-
balho. Além disso, serão discutidos aspectos como o manejo e a viabilidade do cultivo desta planta.

PALAVRAS-CHAVE: Oliveiras. Plantio. Viabilidade. Manejo. Desafios. 

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: Irrigação

TITULO: CASA DE VEGETAÇÃO COM COLETA DE ÁGUA DA CHUVA PARA IRRIGAÇÃO

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo César Dos Santos

RESUMO: O setor de irrigação, como o de energia elétrica e outros, depende da reservação de água 
para sua viabilidade operacional. Pensando nisso e com objetivo de possibilitar aos acadêmicos de 
Agronegócio da FAMUR, a prática da gestão do processo e do sistema de irrigação em cultivo prote-
gido, considerando práticas de sustentabilidade e preservação de recursos naturais, desenvolveu-se 
o projeto de casa de vegetação com sistema de coleta e reservação de água da chuva. Foram feitas 
as justificativas dentro das perspectivas acadêmicas e das do gestor do agronegócio, mostrando 
com referências bibliográficas a relevância da implantação do projeto para o desenvolvimento da 
pesquisa acadêmica e do agronegócio. Mostra-se uma revisão da literatura referente ao cultivo de 
hortícolas e seus tratos culturais, bem como sobre o projeto e construção de casas de vegetação e 
sistemas de irrigação. Tabula-se dados climatológicos da região de Caxias do Sul, RS, região em 
que a FAMUR está localizada e este projeto pretende ser implantado. Como resultado tem-se um 
detalhamento mínimo, orçamento e cronograma para construção e operacionalização da casa de 
vegetação com coleta e reservação de água da chuva.

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação. Hortaliças. Casa de vegetação.

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

Eixo Temático: Nutrição e Adubação

TEMÁTICA: Cultura da Cebola

TITULO : AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO DA CULTURA DA CEBOLA EM DIFEREN-
TES ADUBAÇÕES

AUTORES: André Moschen, Marilda Buffon Molin, Sidnei Rech

PROFESSOR ORIENTADOR: Murilo Cesar dos Santos

RESUMO: O potencial produtivo da cultura da cebola é expressivo em nossa região, traz  resultados 
satisfatórios em opção de nicho de mercado e colocação da mão de obra familiar. Este trabalho se 
concentra na avaliação dos aspectos relacionados aos diferentes tipos de adubação na cultura da 
cebola, com base na literatura nacional e nas práticas já realizadas pela agricultura familiar da região. 
O ensaio será realizado na cidade de São Francisco de Paula, RS, na propriedade Rech Tomates. 
Será utilizada a cultivar Alvorada da empresa Agritu Sementes, caracterizada como superprecoce. 
As mudas serão produzidas em bandejas e os canteiros definitivos terão como dimensões, 1,2 m de 
largura com 3 linhas duplas espaçadas de 30 cm e 9 m de comprimento. Serão adotadas as técni-
cas de manejo estabelecidas pela cultura para o desenvolvimento das plantas. Serão utilizados os 
seguintes tratamentos: NPK dose recomendada; NPK dose recomendada + 50% da dose; NPK dose 
recomendada + 100% da dose; NPK dose recomendada + esterco bovino; NPK dose recomendada 
+ 50% da dose + 50% esterco bovino; NPK dose recomendada + 100% da dose + 100% esterco 
bovino. Será utilizado delineamento em blocos canalizados, com 7 tratamentos e 4 repetições, sendo 
cada parcela constituída por um canteiro de 1,2m de largura x 1,0 m de comprimento. Serão avalia-
das a produção, e a qualidade das cebolas baseada na classificação da CEAGESP. Será realizada 
análise de variância e as médias serão comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Adubação. Cebola.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO :  RESPONSABILIDADE SOCIAL E MARKETING DIGITAL: ALAVANCANDO ATIVOS IN-
TANGÍVEIS E PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO AMIGOS SOLIDÁ-
RIOS

AUTORES: Jéssica Pellin, Jônatan Klein, Lisane Neves

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli

RESUMO: A responsabilidade social se apresenta como um tema cada vez mais importante no com-
portamento humano e das organizações. Percebe-se que, por um lado, as pessoas passam a per-
ceber que são responsáveis pela situação de exclusão e injustiça social de várias formas, por outro 
lado, não tem tempo de estender a mão à população mais carente. A globalização, na medida em que 
pressupõe uma evolução dos meios de comunicação e das tecnologias de informação, influi também 
na conduta das pessoas, já que seus atos passam a ser, cada vez mais, públicos e, logo, sujeitos ao 
controle social, o que demanda um cuidado muito maior com imagem que é transmitida à sociedade. 
E é nesta conjuntura que se encontra o objetivo deste trabalho, ou seja, contribuir para um melhor 
entendimento dos conceitos de responsabilidade social e apresentar um projeto que visa divulgar as 
necessidades das instituições, neste caso representado pelo Grupo Independente Amigos Solidários 
por meio da internet. Pretende-se que esta divulgação traga muitos voluntários, muitas doações e 
muitos atos de solidariedade para que muito mais famílias sejam beneficiadas.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Empreendedorismo social. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : O LIVRO DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO DO TRABALHO DOCENTE

AUTORES: Patrick Rech

PROFESSOR ORIENTADOR: Gládis Bortoli Poleto

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é tentar minimizar um problema que enfrentamos na área 
da educação em nosso País: a carência de livros didáticos em escolas de ensino fundamental. Fo-
ram realizadas algumas pesquisas que nos mostram como atualmente algumas instituições sofrem 
com a falta de materiais, seja pelo aumento de alunos na rede pública, pela construção de novas 
escolas, ou por falta de investimentos. Diante do exposto, objetiva-se através deste projeto realizar 
uma ação social em conjunto com a sociedade a fim de arrecadar livros escolares usados em bom 
estado e, por meio de uma análise de quais escolas apresentamnecessidade maior, doá-los a essas 
instituições, assim, auxiliando professores e alunos da rede pública.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Livro Didático. Instituições de ensino. Doação.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social 

TITULO : O PAPEL DO ESPORTE NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AUTORES: Camila da Rosa, Tainá Simioni Fochezatto, Valéria Dalanholli dos Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: Durante todo o 1º semestre de 2015 foi desenvolvido o projeto “O papel do esporte na 
inclusão de crianças e adolescentes” no Centro de Promoção Santa Fé (ACPMen), localizado no 
Bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, que atende atualmente cerca de 300 crianças dos 6 aos 15 anos 
de idade. Hoje o “ACPMen” chama-se Murialdo Santa Fé. É uma instituição sem fins lucrativos, mas 
que visa garantir qualidade de vida as crianças, adolescentes e suas famílias, motivo que nos levou 
auxiliar a instituição, arrecadando material esportivo a fim de incentivar as crianças e motivar o contí-
nuo acompanhamento dos pais ou responsáveis. O projeto já conta com a doação de algumas bolas 
de futsal e vôlei no qual com certeza acarretará em sorrisos nos rostos dessas crianças e agradeci-
mentos desta instituição que batalha dia-a-dia para mantê-la.

PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Adolescentes. Esporte. 

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

Eixo Temático: Empreededorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: HORTA EDUCATIVA

AUTORES: Cristiane Eloísa Zanol, Ilsa Lidiamara da Silva Andrade, Paola Rodrigues Maio

PROFESSOR ORIENTADOR: Claudio Cristiano Liell

RESUMO: O projeto horta educativa foi desenvolvido com os alunos do jardim I, da Escola Leon 
durante o 2º e 3º bimestre de 2015. Teve como objetivo incentivar a exploração e desenvolver co-
nhecimentos sobre o plantio, cuidado e colheita de legumes e verduras, utilizando sementes, mudas 
e terra adubada dispostas em caixas com alça, para movimentá-las de acordo com a posição solar. 
O alimento colhido, será implantado no cardápio diário das crianças, promovendo uma alimentação 
saudável com qualidade, respeitando o meio ambiente e incentivando o cultivo da horta nos lares 
dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Horta. Horta educativa. Alimentação saudável.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis e Medicina Veterinária

Eixo Temático:   Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade socioambiental

TITULO : OS VÁRIOS PRISMAS DA RECICLAGEM

AUTORES: Lerri Alves Vargas, Maurício Sbardelotto Lamb

PROFESSOR ORIENTADOR:  Nádia Cristina de Castilhos

RESUMO: Através deste projeto tivemos contato com os diversos prismas englobados à recicla-
gem na empresa do ramo educacional Wizard Idiomas. Neste fizemos a analise de resíduos e as 
intervenções necessárias para se colocar em pratica o projeto: Os diversos prismas da reciclagem, 
temos por objetivo conscientizar e orientar a organização quanto a separação e descarte correto dos 
resíduos gerados nos seus diversos setores, no mesmo tivemos a oportunidade de salientar e culti-
var as ideias que compõem o cuidado com o meio ambiente na organização. Colocamos em pauta 
os diversos benefícios trazidos à empresa de forma direta e indireta quanto ao descarte adequado 
de resíduos, entre estes podemos destacar a liberação de espaço causada no estoque da empresa 
que possuía uma grande quantia de resíduos de cunho tecnológico que permaneceu armazenado 
neste ao longo dos anos, ressaltamos também a grande receptividade do franquiado e de todos os 
demais que compõem o quadro de colaboradores da empresa quanto à execução do projeto, sendo 
que estes por sua vez são os maiores responsáveis por sua implantação e continuidade na organi-
zação. Através do trabalho prestado na incorporação do projeto na empresa podemos avaliar que 
com grande facilidade pode-se implantar e desenvolver ações benéficas para empresa e para o meio 
ambiente sem que aja a necessidade de grandes gastos, já que o mesmo projeto foi implantado com 
pouco menos de vinte reais, através da mudança de atitude, no entanto podemos chegar a grandes 
resultados, criando um ambiente sustentável e de conscientização sócio ambiental para aqueles que 
possuem contato com a organização.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Empreendedorismo Socioambiental. Conscientização. 

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

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: INOVAÇÃO

TITULO : Inovação do E-Social e Suas Mudanças Para o Contribuinte e o Fisco 

AUTORES: DÉBORA KEIEL, LISANDRA AFONSO, MARCELO KUZER KIRSCH

PROFESSOR ORIENTADOR: NADIA CASTILHOS

RESUMO: O que significa, afinal, o projeto chamado e-social? O projeto tem como objetivo padroni-
zar obrigações de forma digital para o envio das informações previdenciárias, trabalhistas, tributárias 
e fiscais aos vários órgãos de fiscalização. A Partir da regulamentação da Emenda constitucional nº 
72/2013, a versão terá caráter obrigatório e outros recursos estarão disponíveis para que o empre-
gador possa cumprir com suas obrigações. Este relatório tem por objetivo, através de pesquisas, 
descrever sua finalidade analisando seu conceito, problema, objetivos e delimitações do projeto. O 
mesmo foi desenvolvido com a metodologia através do método exploratório, envolvendo basicamen-
te levantamento bibliográfico, devido o assunto ter pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito. 
Conclui-se por sua vez, que além de desburocratizar e simplificar, é aumentar o poder de fiscalização 
do governo sobre empresas fraudadoras, ampliando   a garantia dos direitos dos trabalhadores.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade. Inovação. Sped. E-Social. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Artigo
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO: INFLUÊNCIA DA LUDICIDADE NOS ESPAÇOS FÍSICOS, PARA O BEM ESTAR SO-
CIAL, FÍSICO E MENTAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AUTORES: Andréia Joana Schiavo Cesa, Andreia Gomes Paim, Alessandra de Oliveira Martins, Ca-
tia Musacchio Coradini

PROFESSOR ORIENTADOR : Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: O presente projeto tem por finalidade propor a criação e implantação de uma brinquedo-
teca que, além de atender crianças e adolescentes de seis a quinze anos, por meio do PEN (Projeto 
Educativo Nadino) ofertado pelo Instituto Leonardo Murialdo, também pretende estender sua utiliza-
ção pela comunidade escolar. Visa oportunizar um espaço lúdico-pedagógico às crianças que não 
têm condições de espaço assistido para brincar, bem como promover o incentivo à socialização e in-
teração, buscando um momento onde os mesmos possam sentir-se confortáveis e acolhidas durante 
o período que estão no projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Empreendedorismo social. Brinquedoteca.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NAS CASAS LARES

AUTORES: Andréia Gonçalves de Oliveira, Dieini Carla Crencenio, Fabiane Coelho Santos, Helena 
de Fátima Ramos dos Reis, Silvana Lamb Pereira  

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: Este projeto de pesquisa foi desenvolvido como tarefa da Atividade Prática Supervisio-
nada APS Institucional do Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade 
Murialdo. O principal objetivo foi fundamentar a importância e os benefícios da brinquedoteca nas 
casas lares. A pesquisa foi realizada a partir de uma visita a uma casa lar que acolhe crianças e ado-
lescentes, onde foi observada a inexistência de um espaço lúdico para os acolhidos. Mediante revi-
são bibliográfica, procuramos neste trabalho demonstrar a importância de resgatar o brincar como 
elemento essencial para o desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes que através de 
experiências lúdicas têm possibilidades de uma nova visão de mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Brincar. Criança. Acolhimento.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : FÁBRICA DE SORRISOS

AUTORES: Andreia Rech, Elisete Borges, Danubia De Lara e Irislaine Attolini

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: O Projeto Fábrica de Sorrisos que será realizado na ONG, Centro Assistencial Voluntários 
Sem Fronteiras, visa acrescentar conhecimento e técnicas de artesanato gratuitamente à comuni-
dade, para que assim os participantes possam agregar renda extra com a venda deste artesanato, 
contribuindo para a formação de uma nova função de trabalho e também a socialização das pessoas 
desta comunidade. O critério utilizado para a escolha do local a ser realizado foi através de observa-
ção e conversa informal no local, uma comunidade onde muitas das famílias convidadas a participar 
desta ação são famílias de baixa renda, sendo que a maioria de seus integrantes não possui um 
elevado grau de escolaridade requerida no mercado de trabalho. O projeto conta com colaboradores 
para ministrar as oficinas e com empresas que colaboram com doações de materiais.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade. Artesanato. Empreendedorismo Social.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL NA INSTITUIÇÃO CASA LAR

AUTORES: Emanuela Borghetti, Elvio Cavalheiro, Amanda Ramos, Bianca Dutra

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Ricardo Giron

RESUMO: Busca-se através desse projeto identificar as ações que promovam o desenvolvimento da 
criança envolvendo a musicalização infantil nas Casas Lares. Por meio de questionários, será ana-
lisado o contato que as crianças têm com a música e também de que maneira elas, os educadores 
e os profissionais na área de musicalização julgam necessária essa proximidade com a música. A 
pesquisa também pretende propor reflexões de como a música pode ser utilizada para um melhor 
aproveitamento na educação e na evolução social das crianças atendidas na Casa Lar, contribuindo 
para o adequado desempenho da musicalização, para que seja despertado o gosto musical, a sen-
sibilidade, a autodisciplina, a criatividade, a memorização, a coordenação motora e muitos outros 
benefícios que são alcançados através dessa prática. Por fim, os resultados serão analisados de 
forma que possam apresentar ações com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento infantil 
de forma positiva e construtiva dessa instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Infantil. Musicalização.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : MAIS QUE UMA AÇÃO SOCIAL

AUTORES: Bruna Tizatto, Estélen da Silva Luis, Fabíola Fabiana de Oliveira, Jussara Gonsalves 
Floriano 

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: Durante a visita à Casa Lar Murialdo, observamos os poucos recursos em matéria de 
livros, além da necessidade de organizá-lo, classificando e etiquetando-os. A partir daí, vimos a ne-
cessidade que as crianças e adolescentes têm para realizarem pesquisas para trabalhos escolares 
e leituras complementares. Pensamos então neste projeto com a finalidade de possibilitar que os 
atendidos da Casa Lar, tenham mais possibilidades para estudos, fora do ambiente escolar (para 
que possam realizar pesquisas/estudos e leituras, complementando assim suas tarefas escolares) e 
tenham um cantinho agradável e bonito para realiza-las. Para a realização desse projeto arrecada-
mos livros didáticos, de literatura, revistas para recorte e jogos pedagógicos. Também doamos uma 
impressora e folhas pautadas para serem utilizados como rascunho. Sabemos que este projeto dará 
suporte aos estudos das crianças e adolescentes que moram na Casa Lar.

Palavras-chave: Casa Lar Murialdo. Livros. Estudo. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo social 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : CONSTRUINDO SONHOS

AUTORES: Gianelli Silva de Campos Souto, Daiane Lopes de Jesus, Jocelina Carvalho Gonçalves 
Rigo , Leandro Gonçalves de Freitas

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: O projeto tem como objetivo divulgar os cursos oferecidos pelo Centro de Formação Pro-
fissional Murialdo, através da criação de um folder visando atender a necessidade real de divulgação 
deste trabalho para a sociedade como um todo, bem como, a urgência de divulgação ao empresaria-
do, para que os jovens aprendizes atendidos pelo Centro possam tornar-se cotistas, isto é, recebe-
rem auxílio financeiro para que deem continuidade a sua formação.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Marketing 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : PROJETO: DESPERTAR O OLHAR DOS JOVENS

AUTORES: Andressa Gazzoni Zatti, Daniele de Souza Silva de Oliveira, Daiane Carrício Carpes 
Marcolin, Franciele Ribeiro May  

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: O objetivo deste projeto é possibilitar acesso do aluno em vulnerabilidade social a cursos 
de formação profissional de qualidade, ofertados pelo Centro de Aprendizagem Profissional Murialdo 
através de material de divulgação, bem como, sensibilizar o empresariado sobre a importância de 
parceria como cotista deste jovem aprendiz. Este será distribuído em diferentes contextos, contendo 
as principais informações. Acreditamos que através deste projeto podemos facilitar o acesso à infor-
mações aos jovens aprendizes.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Responsabilidade Social. Marketing. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social 

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: EDUCAÇÃO DO CORAÇÃO APLICA-
DA À CONVIVÊNCIA DOS ALUNOS NO REFEITÓRIO E MELHORIAS FÍSICAS NO ESPAÇO NA 
ESCOLA ARNALDO BALLVÊ

AUTORES: Daniela Giacomelli Kinast, Jaquelina Boniatti, Léia Pones Rubini, Suyani Caon Paulett

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: Objetivou-se, na presente Atividade Prática Supervisionada, melhorias no refeitório da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Ballvê, situada no bairro Santa Catarina, na cida-
de de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Conversando com a administração atual da escola, com a 
diretora Sandra, foi identificada a necessidade do local em receber pintura adequada, e também foi 
constatado o problema do comportamento (agitação) dos alunos durante as refeições. Assim sendo, 
fez-se cabível o empreendedorismo social visando, para tanto, a realização da pintura do espaço e 
também a providência do quadro expositivo, este dedicado a orientar os alunos quanto à boa con-
duta, a boa convivência dentro do espaço onde realizam suas refeições. O método utilizado foi o do 
lúdico e do diálogo, partindo da produção de um quadro (mural) expositivo, com frases dedicadas a 
educar as crianças, quanto à conscientização do significado de gentileza e a sequente prática da tal 
gentileza, tão esquecida na sociedade pós-moderna. Dos resultados esperados, seguimos no aguar-
do da coleta de depoimentos, que visa a pesquisa sequente ao andamento real, prático, desta APS. 
Pesquisa essa que estará em andamento no decorrer dos meses de julho, agosto e setembro, para 
acompanhamento e registro de percepções, antes e depois, do refeitório reformado e com estímulos 
desde o lúdico dialogado. Esperamos ter contribuído positivamente a uma educação do coração, 
com sabores de ética e responsabilidade social, no ambiente escolar público. Ambiente tão carente 
de ser gentilmente pensado, repensado, desde sua estrutura curricular à práxis educativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Ballvê. Refeitório. Boas ma-
neiras.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social 

TEMÁTICA: Responsabilidade Social  

TITULO : PROJETO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL: CANTINHO DE ESTUDO 

AUTORES: Daniela Capeletti Rizzon, Maiara Boeira Tomé, Silvana da Silva Melo e Vanderléia Za-
nelatto 

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: Devido a grande importância do estudo e aprendizado na vida das pessoas, decidimos 
implantar este projeto em uma instituição que serve de abrigo para crianças e adolescentes, que por 
algum motivo de negligência foram afastadas de suas devidas famílias. Ao visitarmos a Casa Lar no 
dia dezenove de março de dois mil e quinze, na rua: Flores da Cunha, 1157 em Caxias do Sul, obser-
vamos a importância das crianças terem um espaço reservado para seus estudos. Na Casa Lar, as 
crianças e adolescentes são acolhidos por casais que deixam suas próprias vidas para realizar este 
trabalho como pais sociais. Os mesmos são tratados com muito amor e carinho, em um ambiente 
acolhedor. Este projeto visa criar uma sala de estudos, aonde crianças e adolescentes da Casa Lar 
terão a disponibilidade de ter contato com livros e materiais para realizar suas pesquisas, trabalhos 
escolares e cessar suas curiosidades. Atualmente os mesmos não possuem um local adequado para 
seus estudos e momentos de lazer. A disponibilidade deste espaço visa que as crianças e os ado-
lescentes tenham um local favorável para melhor aprender, pesquisar e desenvolvam o gosto pela 
leitura. Para realização do projeto, contamos com ajuda do responsável Eloi Gallon, que nos auxiliou 
com um espaço adequado para a concretização do projeto. Com doações montamos uma pequena 
biblioteca e sala de estudos.

PALAVRAS-CHAVE: : Biblioteca. Casa Lar.  Empreendedorismo social. Leitura e Projeto.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto



81

Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : AFETIVIDADE: UM OLHAR PARA A CASA DO IDOSO "EU VIDA”

AUTORES: Bruno Brito, Fabiane Lima da Silva, Mônica Demeda

PROFESSOR ORIENTADOR: Dra. Roberta l. Augustin

RESUMO: O presente trabalho visou refletir sobre quatro pontos: prática do profissional da peda-
gogia, idoso, pedagogia social e suas interações com a Responsabilidade Social. O processo de 
envelhecimento desvela necessidades de cuidado com a da saúde e como todo a dimensão do ser 
humano, como as seguintes dimensões: psicológica, biológica, física e principalmente social. A pre-
missa deste estudo foi identificar na afetividade o princípio para o bem-estar do idoso e dessa forma 
promover, através da educação. Caracterizando-se como um estudo da pedagogia social voltada 
para o segmento idoso. Tendo como objetivo geral, desenvolver projetos de caráter social para a 
inclusão dos idosos, através de práticas educativas, culturais e de lazer, propiciando a continuidade 
do desenvolvimento pessoal e social ao idoso. E visa nos objetivos específicos as ações de propiciar 
espaços que promovam a revitalização e a renovação dos vínculos de idosos; promover a oportuni-
dade de descoberta das próprias potencialidades, para incluir expectativas de um futuro com melhor 
qualidade de vida, pelo sentimento de integração. O estudo tem como sujeitos os idosos da Casa de 
repouso de idosos – Eu Vida. Como considerações finais e iniciais para um futuro estudo: os idosos 
da casa de recuperação de idosos – Eu Vida que participaram do presente estudo apresentam um 
bom relacionamento com toda a equipe de profissionais da casa – Eu Vida. Assim, como foi obser-
vado que os familiares têm uma constante participação nas atividades dos idosos na casa. Desta 
forma, a trabalho indica e elabora futuras ações de incentivo as inter-relações por meio de atividades 
que tenham como fio condutor a afetividade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Idosos. Responsabilidade Social.

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : A IMPORTÂNCIA DO REFORÇO PEDAGÓGICO OFERECIDO EM UMA INSTITUIÇÃO 
QUE ATENDE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA.

AUTORES: Fernanda Titoni Lummertz, Lidiane Biegelmeyer Machado, Natali Fagundes Correa, Édi-
na Pricila Pereira Polli

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: Este projeto de pesquisa foi desenvolvido como tarefa da Atividade Prática Supervisio-
nada APS Institucional do Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia da Faculdade 
Murialdo. O objetivo desse projeto é demonstrar a importância das atividades de reforço pedagógico 
oportunizados por uma instituição que atende crianças com deficiência, analisando quais as maiores 
dificuldades apresentadas por essas crianças, o que muda depois que elas começam frequentar o 
reforço escolar e a inclusão de nova proposta de trabalho da APAE. Fizemos um questionário com a 
direção da escola, pai dos alunos, professoras do reforço e professoras da escola do ensino regular, 
o que evidenciou que o reforço contribui para o desenvolvimento dessas crianças na escola e para o 
aumento de interesse na realização das tarefas de estudo em casa.

PALAVRAS-CHAVE: Reforço Pedagógico. APAE. 

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

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TITULO : ALIMENTO TRANSGÊNICO: HERÓI OU BANDIDO?

AUTORES: Edson da Silva Coelho

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: Este trabalho de temática socioambiental tem como intuito a conscientização acerca das 
ações sustentáveis do ser humano ao meio ambiente, saúde e desenvolvimento econômico no setor 
da agricultura, tendo em foco o estudo do consumo de alimentos transgênicos. Utilizando o método 
de pesquisa quantitativa através de um questionário, com perguntas relativas ao conhecimento dos 
pesquisados a respeito do assunto abordado sobre alimentos transgênicos, chegou-se a um resul-
tado e conclusão a respeito do posicionamento que a sociedade tem atualmente em relação a este 
assunto. Como reforço e realização de uma ação socioambiental para este projeto, apresenta-se a 
criação de uma horta ecológica, a qual será construída no Centro Educativo Jardelino Ramos após o 
desenvolvimento desta pesquisa, feita a partir de materiais recicláveis, com a plantação de verduras 
orgânicas. Tal atividade será executada por alunos e educadores do local.

PALAVRAS-CHAVE: Alimento transgênico. Alimento orgânico. Meio ambiente. Educação Ambiental.

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

Eixo Temático: Profissional

TEMÁTICA: Pedagogia social

TITULO : UM OLHAR SOBRE A PEDAGOGIA SOCIAL

AUTORA: Maria Vaniza S. Rigotti 

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O presente trabalho pretende refletir sobre a Pedagogia Social e as práticas pedagógicas 
nos diferentes espaços educativos. A investigação dar-se-á na Ação Social Murialdo, instituição man-
tida pelo Instituto Leonardo Murialdo. E tem como objetivo investigar as práticas pedagógicas a luz 
da pedagogia social, a partir do mapeamento dos educadores e usuários da Ação Social Murialdo. E 
visa identificar as definições e compreensão dos participantes sobre as práticas pedagógicas orien-
tadas pela Pedagogia Social, para no segundo momento analisa-las, e, por fim apresentar uma pro-
posta de intervenção pedagógica para as diferentes oficinas desenvolvidas na Ação Social Murialdo. 
As fontes utilizadas para a execução da pesquisa será as trajetórias profissionais dos educadores, a 
analise será fundamentada através de uma revisão bibliográfica da Pedagogia Social sobre o projeto 
e oficinas da Ação Social Murialdo.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia social. Práticas pedagógicas. Ação Social Murialdo.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Relatório
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : CONHECENDO A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SOL NASCENTE

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Girondi Copelli

AUTORES: Graziele Peruzzo, Michele Borges e Silvia F. Velho Perez

RESUMO: Este trabalho se propõe a apresentar o funcionamento da Casa Institucional Sol Nascen-
te, instituição de acolhimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade emocional e 
física. Apresenta também um relato da realidade dessa instituição, no que se refere ao seu funciona-
mento, o modo como se dá o acolhimento, bem como o trabalho realizado pelos voluntários e funcio-
nários. A metodologia adotada é pesquisa documental e pesquisas de campo. A título de conclusão, 
esse projeto proporcionou além de uma nova vivência, a oportunidade de compreender a dimensão 
e a importância da instituição na vida das crianças abrigadas na da Casa Sol Nascente.

PALAVRAS-CHAVE: Casa Institucional Sol Nascente. Crianças. Vulnerabilidade. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : FLORES PARA EMBELEZAR A MATURIDADE

AUTORES: Eliane F. dos Santos Oliveira, Gilcene V. Oliveira da Silva, Liliane Aparecida dos Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Leonardelli

RESUMO: Este projeto busca promover o bem-estar aos idosos residentes no asilo Lar da Velhice 
São Francisco de Assis, através da arrecadação de mudas de flores e seu respectivo plantio na 
área de uso comum, localizada no pátio externo da Instituição. Os idosos abandonados pela família 
têm um sentimento de solidão acentuado. Dessa maneira, buscou-se executar o projeto para que 
os idosos sintam-se acolhidos e valorizados, ressaltando valores importantes como: humanidade, 
solidariedade e comunidade. O colorido das flores trará alegria nos seus dias, melhorando assim a 
convivência entre os idosos. O grupo contou com o apoio da Secretaria da Agricultura que doou mu-
das de flores e terra tratada, bem como da empresa Bonatto Pneus que colaborou com a doação de 
pneus usados, que serviram como “vasos”.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Bem-estar. Asilo. Flores. Solidão.  

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO NA EMPRESA METADADOS 

AUTORES: Márcio Paschoal, Simone Oliveira Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Girondi Copelli

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar a forma como a empresa Metadados desenvolveu 
um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT). Para a realização da pesquisa foi utilizado 
o programa de qualidade de vida implementado na empresa e a revisão da literatura. A coleta de da-
dos deu-se através de uma entrevista presencial como diretor da empresa e análise dos documentos 
do programa. Os resultados mostram que há uma relação direta entre a motivação dos colaborado-
res e a qualidade de vida e satisfação com o trabalho. Abordar qualidade de vida nas empresas é 
mais que um benefício para o colaborador, é uma necessidade de vital importância para que o maior 
patrimônio da instituição, o colaborador, tenha condições para desempenhar com eficácia suas tare-
fas, de modo que todos saiam ganhando, empregador e colaborador.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho. PQVT.  Motivação 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : APRENDIZES DO FUTURO

AUTORES: Graziela Isoton, Jucéli Lemos

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: As crianças e adolescentes estão cada dia inseridos na divisão das tarefas domésticas, e 
com cinco anos de idade já são capazes de distinguir a maior parte dos materiais. Mas o que muitas 
vezes falta é a explicação e demonstração de como esses materiais podem ser reaproveitados. A 
reciclagem e sustentabilidade fazem parte de uma realidade que ganhou espaço através das gera-
ções, pois em épocas passadas pouco se falava sobre isso. A aplicação do projeto de construção 
de um puff com garrafas plásticas pode ser aplicada em qualquer nível escolar, profissionalizante ou 
acadêmico. Acredita-se ser muito mais eficiente aplicar esse conceito de sustentabilidade no início 
da vida escolar, pois as crianças estão em plena formação de conduta, e tudo o que é aprendido 
quando criança será mais fácil de colocar em prática na vida adulta, bem como repassar essas boas 
práticas para as próximas gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Educação ambiental. Educação infantil. Reciclagem 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: EMPREENDEDORISMO SOCIAL

TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIOEMBIENTAL

TITULO : PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS NA COMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL (CODECA)

AUTORES: ALANA IOB BECK, CÍNTIA SCHIAVON TEIXEIRA, THAIS DIAS PEREIRA

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar diferentes estratégias para desenvolver uma po-
lítica de prevenção de doenças infecto-contagiosas nos funcionários da companhia de desenvolvi-
mento de Caxias do Sul – CODECA, a empresa apresenta 1351 funcionários ativos, sendo que 361 
são coletores que serão nosso público alvo. Estes funcionários que exercem a função de coletor 
estão em contato direto com lixo, inclusive com diferentes tipos de materiais descartados. Em algu-
mas situações o descarte não é feito de forma correta, dessa forma ocorre acidentes com materiais 
perfurocortantes, em alguns casos infectados (HIV/AIDS e Hepatite A, B, C), sendo um potencial de 
contaminação. Foi realizado um levantamento dos acidentes de trabalho com esses materiais regis-
trados no SESMT no período de Janeiro 2013 a Dezembro de 2013, aonde ocorreram 55 acidentes, 
com os objetos perfurocortantes. Este trabalho pretendeu contribuir para a discussão de políticas de 
gestão de recursos humanos para organizações que têm como objeto a coleta de resíduos onde as 
mesmas precisam de estratégias especificas para seus funcionários. 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Infectocontagiosas. Gestão de Recursos Humanos. Acidentes de Tra-
balho. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Socioambiental

TITULO : CULTIVAR A TERRA – SEMEAR A ESPERANÇA

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Sobrosa

RESUMO: O presente trabalho trata de um projeto, onde se busca o resgate e o vínculo de pessoas 
portadoras de sofrimento psíquico grave em situação de abandono familiar. Para tanto se leva em 
consideração dois aspectos: a importância de consumir alimentos mais saudáveis e o desenvolvi-
mento dos sentidos e do psíquico como terapia para os indivíduos em questão. O método proposto 
baseia-se em pesquisas de revisão bibliográfica e em estudos empíricos. Espera-se que os resul-
tados apontem o quanto é fundamental a interação dessas pessoas com o cultivo da terra, promo-
vendo melhorias e bem-estar aos indivíduos, pois de acordo com a literatura consultada 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: Empreendedorismo social. Responsabilidade Socioambiental. Horta Ecológica. 
Portadores de sofrimento psíquico grave.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático: Responsabilidade social 

TEMÁTICA: Responsabilidade sócio ambiental

TITULO : PROMOVENDO A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL EM CRIANÇAS

AUTORES: Érica Bassani Boeira, Isadora Alves, Lucas Soares

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Sobrosa

RESUMO: O projeto tem como objetivo proporcionar às crianças de uma escola infantil, conceitos 
e contato com questões do meio ambiente. Esta análise parte da problemática: como vem sendo 
realizado este trabalho de conscientização com crianças referente ao meio ambiente, e como elas 
compreendem e desenvolvem estes conceitos? Para tanto, o método utilizado será a partir da abor-
dagem qualitativa e exploratória. Já para a coleta de dados será aplicado um roteiro de entrevista 
para ser respondido pela diretora de uma escola infantil, do município de Caxias do Sul, RS. Além 
disso, serão realizadas uma oficina de plantio de flores e uma oficina de confecção de brinquedos. 
Espera-se como resultados que tais atividades despertem o interesse destes participantes pela te-
mática de cuidados com o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência Ecológica. Meio Ambiente. Crianças. Educação Ambiental. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

Eixo Temático:  PROFISSIONAL

TEMÁTICA: GESTÃO DE PESSOAS

TITULO : RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PCDS: A BUSCADETALENTOS ESPECIAIS

AUTORES: LETÍCIA COMPAGNOLO MINOSSI e FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA 

PROFESSOR ORIENTADOR: JANAY PIERUCCINI

RESUMO: O recrutamento e Seleção de PCDs retrata a importância e necessidade de melhor incluí-
-los profissionalmente no mercado de trabalho. Se este for feito de maneira séria e correta, pode-se 
provar que pessoas com diferentes tipos de deficiência podem exercer praticamente qualquer ativi-
dade profissional. No entanto, encontrar mão de obra qualificada tem sido um grande desafio, para 
isso sugere-se neste artigo métodos e processos que irão facilitar esta busca. Para desenvolver este 
trabalho realizaram-se pesquisas como: bibliográficas, documental e exploratória, nas quais foi pos-
sível saber que se pode adaptar métodos de recrutamento e seleção já existentes, que são usados 
com pessoas sem deficiência. Conclui-se que o mais importante é observar cada limitação e aplicar 
o processo mais adequado, para um melhor desempenho. Evitando um possível constrangimento ao 
candidato, caso a realização das atividades solicitadas, esteja inadequada a sua deficiência.

PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento. Seleção. Deficiência. PCDs. Recursos Humanos. Diversidade. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Artigo
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: EMPREENDEDORISMO SOCIAL

TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TITULO : DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS TECNOLÓGICOS

AUTORES: Maurício Zibetti, Tiago Centa

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’Agostini

RESUMO: Com o passar dos anos, o crescente aumento da tecnologia em larga escala tem resul-
tado na redução da vida útil dos equipamentos eletrônicos. Por esta razão, celulares, computado-
res, notebooks, entre outros dispositivos, se tornam, então, rapidamente obsoletos. Tais eletrônicos 
oriundos de diversos tipos de matérias-primas em suas composições geram danos tanto aos seres 
humanos quanto ao meio ambiente quando descartados de maneira imprópria. Mediante esse ce-
nário, o projeto constitui em transmitir o conhecimento acerca dos resíduos tecnológicos bem como 
suas possíveis soluções por meio da conscientização da comunidade de Caxias do Sul e região, a 
fim de minimizar o impacto aos afetados deste problema que está cada vez mais aparente na socie-
dade atual. Além disso, o projeto trata da contextualização do lixo eletrônico na cidade de Caxias do 
Sul, por meio da aplicação de um questionário online proposto para diferentes grupos, de modo a 
instigar sua gestão. Disponibiliza-se também um levantamento sobre locais para o descarte respon-
sável de resíduos tecnológicos e sobre as empresas que realizam o devido tratamento e disposição 
final deste tipo de resíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. Resíduos Tecnológicos. E-lixo. Descarte.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: Empreendedorismo Social 

Temática: Responsabilidade Social

TITULO : RETRATOS DA VIDA

AUTORES: Estevão Bordin, Igor Bönemann, Sandro do Prado Nora

PROFESSOR ORIENTADOR: Cláudio Cristiano Liell

RESUMO: Este projeto foi desenvolvido para proporcionar às crianças das Casas Lar Murialdo o 
registro fotográfico de seus aniversários, pois percebemos que elas não apresentam registros deste 
tipo. Será apresentado como resultado, um álbum contendo as fotografias e um vídeo de montagem 
do evento. A intenção será usar a fotografia como um instrumento para registrar os aniversários de 
cada uma das crianças atendidas pela Casa Lar, disponibilizando um fotógrafo para atender nos 
eventos referentes às datas comemorativas que serão indicadas pelos representantes das Casas 
Lar Murialdo.

PALAVRAS – CHAVE: Empreendedorismo social. Fotografia. Álbum de fotos. Vídeo. Aniversário. 
Casa Lar. Criança. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto



104

Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social 

TITULO : SISTEMA INTEGRADOR: UMA PLATAFORMA ONDE TODOS PODEM APRENDER.

AUTORES: Eduardo Pasinato de Carvalho, Jonathan da Silva Freitas, Jonny William Deitos  

PROFESSOR ORIENTADOR: Tatiele Bolson Moro

RESUMO: A proposta deste projeto é desenvolver um software para interação de aluno e professor, 
este sistema terá a função de auxiliar os alunos a sanar as dúvidas relativas aos assuntos de aula. 
Será realizada uma pesquisa bibliográfica, para melhor compreender os conceitos que envolverão 
o desenvolvimento da ferramenta. Após os dados da nossa pesquisa qualitativa será dado início ao 
desenvolvimento do software que deve ajudar na interação com alunos e professores. A pesquisa 
usará perguntas e respostas. Logo após o desenvolvimento da ferramenta será testado se o softwa-
re corresponde aos objetivos esperados. Por fim esperamos ajudar o desenvolvimento social dos 
alunos, bem como a maior capacitação dos usuários, mesmo com suas diferenças sociais. Ajudar a 
todos que almejam um melhor ambiente de ensino com qualificação e capacitação.

PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta WEB. Ensino. Social. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: Empreendedorismo Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TITULO : CENTRAL DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES

AUTORES: LEONARDO BOLZAN DE MORAIS, DANIEL MARTINHO BISLERI 

PROFESSOR ORIENTADOR: WAGNER ALENCAR HENNICKA

RESUMO: O objetivo do presente projeto de estudo é apresentar algumas propostas com relação a 
uma Central de Recondicionamento de Computadores (CRC) em Caxias do Sul, estimulando com 
que a mesma seja criada e gerida de forma colaborativa, porém de maneira profissionalizada, o 
que será proposto por intermédio de três fases de elaboração do projeto, sendo uma na APS de 
Responsabilidade Social, a segunda na APS de Responsabilidade Socioambiental e a terceira na 
APS Profissional. Na primeira fase foi identificado acerca do que justifica o tema central do projeto, 
os objetivos, metodologia, resultados esperados, recursos iniciais necessários, e proposição de um 
cronograma que será executado em paralelo ao desenvolvimento da segunda APS.

PALAVRAS-CHAVE: Central de Recondicionamento de Computadores. TI Verde. Inclusão Digital.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: PROFISSIONAL

TEMÁTICA: ANALISE TÉCNICA

TITULO : MOODLE e FUNCIONALIDADES

AUTORES: JAQUESON ROSSO, FLAVIO RISSO

PROFESSOR ORIENTADOR: EDUARDO HENRIQUE FREY

RESUMO: : Usado em mais de 200 países e mais de 38 idiomas, é conjunto de funcionalidades, 
Moodle permite ao ambiente virtual de aprendizagem adapta-se a estratégias diferentes pedagógi-
cas para educação online. Especificamente, Moodle é um software desenhado para ajudar educa-
dores a criar, com facilidade, cursos online. Ferramentas como o Moodle são também conhecidas 
como Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem, ou Ambientes Virtuais de Aprendizagem e são 
usadas com sucesso por muitas instituições educacionais.  Uma plataforma de aprendizagem a 
distância baseada em software livre. É um acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos). Ele foi e continua 
sendo desenvolvido continuamente por uma comunidade de centenas de programadores em todo o 
mundo, que também constituem um grupo de suporte aos usuários, acréscimo de novas funcionali-
dades, etc., sob a filosofia GNU de software livre. Uma fundação (www.moodle.org) e uma empresa 
(www.moodle.com) fornecem, respectivamente, o apoio para o desenvolvimento do software e sua 
tradução, e apoio profissional à sua instalação e funcionalidades.

PALAVRAS-CHAVE: Moodle. Educação. Software Livre. Aprendizagem.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Relatório Ténico
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: PROFISSIONAL: ANALISE E PROJETO DE SISTEMAS PARA WEB

TEMÁTICA: DISPOSITIVOS MOVEIS

TITULO : BLUECARD

AUTORES: FABIO PAIM BARBOZA, IAGO PALHANO BORGES, LEONARDO SILVA 

PROFESSOR ORIENTADOR: EDUARDO HENRIQUE FREY

RESUMO: Nesse projeto, será apresentado um aplicativo, desenvolvido na linguagem de programa-
ção Java, onde será abrangido pela plataforma mobile Android sendo que neste, vai ser utilizado a 
ferramenta Bluetooth para fazer uma troca de dados entre seus usuários, assim facilitando e tornan-
do mais rápida a troca de informações entre os mesmos. Iremos desenvolver o projeto inicialmente 
para ser usado em eventos, mas esperamos que em alguns anos ele seja utilizado no cotidiano. Es-
peramos também que o aplicativo seja muito bem visto no mercado por ser um aplicativo totalmente 
diferenciado dos demais, ainda há um pequeno receio de não dar certo, mas como falamos, espe-
ramos que tudo saia bem e assim consigamos conquistar o mercado e possamos, de fato, facilitar a 
troca de dados entre pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Bluetooth. Conectar. Android. Java. Eventos. Desenvolver, Aplicativos, Dados. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Relatório
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: PROFISSIONAL: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA WEB

TEMÁTICA: WEB

TITULO : ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA DA LOJA VIRTUAL DO VOLGA FOTO ESTÚDIO 
LTDA.

AUTORES: PAULO RICARDO LOPES RODRIGUES, RODRIGO PAULETTI

PROFESSOR ORIENTADOR: RAFAEL DENICOL

RESUMO: Este relatório técnico, fundamentado na teoria com referencial bibliográfico, consiste em 
criar um sistema de vendas online para a empresa Volga Foto Estúdio Ltda. Seu objetivo é facilitar a 
compra de produtos variados, de porta-retratos específicos, até produtos personalizados (canecas, 
aventais, entre outros), bem como melhorar a divulgação dos serviços prestados pela empresa. A 
análise e sistema do projeto foi apresentada ao dono e foi bem-sucedida. O dono da empresa gos-
tou da ideia e disse que pretende utilizar essa ferramenta no decorrer dos próximos anos. Caso isso 
ocorra, garantimos que esta análise será muito útil e bem aproveitada. A aprovação do projeto pela 
empresa deu-se por vislumbrar um aumento de lucro e facilitar a aquisição dos produtos pelos seus 
clientes. O projeto também visa o aumento significativo da abrangência de clientes, uma vez que o 
sistema de vendas online insere a gama de produtos da empresa na internet.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Sistemas. Projeto de Sistemas. WEB. E-Commerce. Loja Virtual.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Relatório Técnico
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS WEB

TEMÁTICA: DISPOSITIVOS MÓVEIS

TITULO : GREENGO

AUTORES: ANDRESSA SCARIOT, MAYRON DALLA SANTA DE CARVALHO, JONES HECKLER

PROFESSOR ORIENTADOR: Mauricio Roberto Hostyn Sabbi

RESUMO: Esta etapa do projeto é a continuação estendida do semestre passado. O propósito de 
continuidade assume a característica principal de transformar positivamente a sociedade propor-
cionando um formato menos poluente, mais econômico e integrativo de locomoção através de um 
aplicativo móvel de nome GreenGo. Em nível funcional, aproximarão motoristas e passageiros e 
consolidará caronas. Serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema e 
também a prototipagem de telas de acordo com os artefatos já entregues e que seguirão em anexo 
deste projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo. Carona. Motoristas. Passageiros. Sistema. GreenGo. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS WEB

TEMÁTICA: PROJETO DE APLICAÇÕES WEB

TITULO : ESTUDO VISUAL E DE NAVEGABILIDADE: A EXPERIÊNCIA DO PACIENTE - SISTE-
MA DE AGENDAMENTO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PREVMASTER

AUTORES: FLAVIO PAGANIN. MARCO RODRIGUES

PROFESSOR ORIENTADOR: RAFAEL DENICOL

RESUMO: Com o objetivo de facilitar e enriquecer a experiência do Paciente ao interagir com a apli-
cação, tendo o foco na usabilidade e na acessibilidade do Sistema de Agendamento para a Clínica 
Odontológica PrevMaster – Estudo de Caso e seguindo as boas práticas de design, apresentare-
mos o Estudo Visual e de Navegabilidade no Sistema. Ele foi desenvolvido e construído a partir de 
rigorosa análise e projeto e demonstrado no Protótipo do Módulo CONTROLE DE TRATAMENTOS, 
na busca da organização do fluxo de Pacientes, do trabalho de Agendamento e da administração 
de Tratamentos Odontológicos na PrevMaster. Com nova composição gráfica, usabilidade e aces-
sibilidade ampliadas pelo presente relatório, o Sistema agrega todos os requisitos necessários para 
prestar seu serviço de forma eficaz com design atual..

PALAVRAS-CHAVE: Design. Usabilidade. Acessibilidade. Paciente. PrevMaster.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Relatório
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA WEB: 

TEMÁTICA: PROJETO E APLICAÇÕES WEB

TITULO : SITE PARA LOCALIZADOR GPS BUSCAPET  

AUTORES: Irlane Evangelista, Laerte dos Reis, Ricardo Busnello

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de localização por gps para ani-
mais de estimação, uma vez que os cuidados com os animais vêm crescendo cada vez mais. Nesse 
sentido, este projeto contempla o desenvolvimento de um site como plataforma para um dispositivo 
localizador. Para isso foi desenvolvido em três partes, o mapa mental, para definir as separações 
do site, levantamento de requisitos, para definir as funcionalidades do site e diagramas UML, para 
organizar as funcionalidades e a relação de objetos.

PALAVRAS-CHAVE: Análise. Sistema WEB. Diagramas.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: ANÁLISE DE SISTEMA

TEMÁTICA: WEB

TITULO : SGOS

AUTORES: MARCOS CAZANATO, MATHEUS ORLANDI E VITOR TRAUT

PROFESSOR ORIENTADOR: SAMUEL FRANCISCO FERRI

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

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Software. UML. ER. Diagrama de Classe. Diagrama de Casos 
de Uso. OS, Ordens de Serviço. Gerenciamento de Ordens de Serviço.

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Artigo



115

Curso: Sistemas para Internet

Eixo Temático: Profissional: Análise e Projeto de Sistema WEB

TEMÁTICA: WEB 

TITULO: Descarte aqui.

AUTORES: Diogo Barboza, Fernando Bernarde Vieira, Mateus da Silva Rodrigues 

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: O trabalho apresentado a seguir tem como base em estudos realizados nas bibliografias 
relacionadas, nos auxiliarem a montar os diagramas de classe e casos de uso, tem o objetivo de 
auxiliar empresas fabricantes e consumidores finais a manter o planeta limpo, incentivando os con-
sumidores a destinar os materiais recicláveis corretamente e obtendo benefícios, o método consiste 
em criar uma aplicação que aproxime consumidores finais e pontos de coleta. Os resultados do uso 
correto desta aplicação podem trazer enormes benefícios para os consumidores através de descon-
tos na aquisição de novos produtos e também retirando estes materiais das ruas evitando entupi-
mento de esgoto, descarte incorreto, e também a poluição do solo. Concluímos que devido ao grande 
crescimento populacional e o desenvolvimento de novos tipos de embalagens, aplicações como esta 
serão essenciais para que se possa ter um futuro melhor para todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Sistema. Web. Sistemas de Busca. 

Tipo de trabalho (projeto, relatório ou artigo): Projeto
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Curso: Medicina Veterinária

TITULO : DIAGNÓSTICO SOBRE A REALIDADE ATUAL DA PRODUÇÃO DO QUEIJO SERRANO 

AUTORES: Camila Barpi, Cíntia Pieri, Débora Souza, Débora Moreira, Denise Araujo, Fernanda 
Loro, Franciely Cardoso, Giovana Ferreira, , Giovani Girotto, Julia Buzin, Karen Vergani, Lara Giaco-
melli, Marta Becker, Roque Vieira, Tais Santos, Thaís Volquind, Tulio Andrade e Weslei Klein.

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: Este estudo tem como objetivo a realização de um diagnóstico sobre a produção do queijo 
serrano no Rio Grande do Sul, analisando a sua produção certificada e não certificada. Os procedi-
mentos metodológicos envolveram pesquisas bibliográficas e documentais e aplicação de questioná-
rio qualitativo semiestruturado a um produtor legalizado (em Capão do Tigre) e a dois produtores não 
legalizados (um no distrito de Vila Seca, Caxias do Sul, e outro no distrito de São Francisco de Paula, 
em Cazuza Ferreira).  A discussão dos resultados ocorreu por meio de comparações e análises dos 
dados obtidos durante as visitas às queijarias. Entre as considerações finais deste trabalho, verificou-
se que o custo elevado e a burocracia impedem que mais produtores certifiquem a sua produção; 
ocasionando a falta de estímulo para a continuidade da produção para fins comerciais, o que pode 
gerar migração da força de trabalho para outras áreas da agroindústria ou, ainda, para a cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Queijo Serrano. Certificação. Agroindústria. Campos de Cima da Serra.

Tipo de trabalho: Artigo

APRESENTAÇÕES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA¹

¹ O curso de Medicina Veterinária, ao contrário dos demais cursos da Faculdade Murialdo, não possui Atividade Prática 
Supervisionada (APS). Esses dois trabalhos foram realizados de maneira conjunta entre as turmas, durante a disciplina de 
Metodologia da Pesquisa Científica.
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Curso: Medicina Veterinária

TITULO : DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DAS COCHEIRAS DE CAXIAS DO SUL/RS

AUTORES: Amanda de Souza, Andrei Zulian Pauletti, Barbara de Almeida, Daiane Fonseca Godi-
nho, Denilson Garcia Viana, Gustavo Afonso Giacomelli, Jean Rosa, Joseara  Maino Carvalho, May-
con  Formolo, Milena Ramos, Raissa Martins Boeira e Valeria da Rosa da Silva.

PROFESSOR ORIENTADOR: Juliana Rossa

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar um diagnóstico sobre a realidade das cochei-
ras na cidade de Caxias do Sul. Existe atualmente na cidade cerca de 18 mil equídeos encocheira-
dos em 78 cocheiras e hotéis cadastrados na Inspetoria Veterinária e Zootécnica. Os procedimentos 
metodológicos deste estudo exploratório incluem pesquisa bibliográfica e documental, aplicação de 
questionário quantitativo e observação participante. Entre os resultados obtidos, está a identificação 
de um grande número de raças de equinos, com prevalência da raça crioula (48%). Também veri-
ficou-se que não existe uma rotina preventiva do Médico Veterinário nas cocheiras e que, segundo 
os entrevistados, todos os animais possuem as vacinas obrigatórias em dia. Observou-se que este 
estudo apresenta algumas limitações, carecendo de maiores aprofundamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Cocheiras. Caxias do Sul. Equídeos. Diagnóstico. 

Tipo de trabalho: Artigo
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