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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Murialdo orgulha-se de chegar ao seu quinto ano de história mantendo o foco na 
sua missão institucional de desenvolver uma educação humanizada e de qualidade, seja em suas 
atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão. 

Esse perfil institucional fica evidente, entre outros tantos aspectos, nas ações da Atividade Práti-
ca Supervisionada Institucional (APS), por meio da qual os acadêmicos realizam, em grupos, tra-
balhos extraclasse sob a supervisão de um professor orientador. E desde o primeiro semestre de 
2012, quando nasceu a FAMUR, todos os ingressantes na Instituição desenvolvem projetos com 
eixo temático Responsabilidade Social.

Nos semestres subsequentes, os acadêmicos desenvolvem suas pesquisas no eixo temático 
Profissional, cujas temáticas estão estreitamente ligadas às áreas de interesses dos cursos de 
graduação da Faculdade. 

Esse processo ajuda a formar a identidade profissional do acadêmico da FAMUR, que é pauta-
da no ensino investigativo, na perspectiva da reflexividade da ação/reflexão/ação, incentivando o 
protagonismo do acadêmico.

Neste primeiro semestre de 2016, houve a realização de 108 trabalhos de APS, entre projetos 
de pesquisa, relatórios técnicos e artigos científicos, de acadêmicos dos cursos de Administração, 
Sistemas para Internet, Agronegócio, Pedagogia, Ciências Contábeis e Recursos Humanos. Tam-
bém foram apresentados cinco trabalhos de alunos do curso de Medicina Veterinária, oriundos de 
disciplinas do curso. O resultado desses trabalhos – cujos resumos constam nesta publicação – foi 
apresentado no V Fórum de Iniciação Científica da Faculdade Murialdo, realizado entre 20 a 24 de 
junho. 

Boa leitura!

 

Juliana Rossa

Professora Coordenadora da Central

de Atividade Prática Supervisionada (APS)

Roberta Lopes Augustin

Professora Coordenadora Acadêmico-Pedagógica
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Fatores motivacionais que influenciam uma liderança comtemporânea

AUTORES: Bruna Cardoso, Gabriela Galafassi de Lima e Marina de Oliveira Gil

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: Este artigo analisa o perfil motivacional de líderes, bem como da liderança contemporâ-
nea. Visa abordar o tema liderança e o papel do líder nas empresas atuais, já que esse profissional 
vem assumindo um papel decisivo na busca por vantagem competitiva no ambiente corporativo. 
No atual cenário globalizado e competitivo, a postura de uma líder e sua ação pode levar tanto a 
empresa ao sucesso quanto ao fracasso. Alguns líderes são eficazes durante um período, mas em 
outro não, porque talvez situações e contextos diferentes demandem estilos diferentes de lideran-
ça.

PALAVRAS-CHAVE: Líder. Motivação. Liderança contemporânea.



14

Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Motivação e produtividade

AUTORES: Marilaine do Rosario Auzani, Wanderson Lucio Marques de Souza e Jocemar Schossler

PROFESSOR ORIENTADOR: Noelia Anabel Rodrigues Duera

RESUMO: O objetivo do artigo é entender o conceito de motivação, bem como sua relação com a 
produtividade laboral. Para tanto, foram apresentadas as principais correntes históricas da motivação 
e evidenciadas as Teorias de Maslow e de Herzberg, já que influenciaram o processo da gestão de 
pessoas. Deste modo, os profissionais de recursos humanos precisaram se reinventar, não só para 
a contratação de colaboradores, mas, principalmente, para sua retenção. Inclusive, a relação entre 
produtividade e motivação é apresentada em pesquisas como o GPTW (Great Place to Work).

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Produtividade. Relação Laboral.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Endomarketing: programa colega sombra

AUTORES: Camila Rodrigues Deoñ e Juliana Pires Pagnusati

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernando Luiz Guerra

RESUMO: O ambiente interno de uma empresa é tema fundamental para organizações que buscam 
permanecer com êxito no mercado. Em muitas literaturas, observa-se a importância de trabalhar 
e entender o cliente interno, buscando manter sua satisfação e motivação. Essa percepção traz 
o endomarketing, assunto que, com frequência, tem sido objeto de estudos, apesar de ainda ser 
considerada uma área nova. Assim, o presente trabalho aborda conceitos e definições sobre endo-
marketing, com o objetivo de compreender o processo nas teorias pesquisadas. Para isso, o estudo 
foi baseado a partir de alguns autores, como Weisinger (2001), Bekin (2004) Grönroos (1995). Ao 
final desse estudo, propomos um programa como ferramenta de endomarketing para que empresas 
interessadas coloquem em prática, visando melhores práticas de administração e buscando motivar 
e reter seu público interno. Dessa forma, busca-se uma conexão maior entre empresa e funcionário 
e, por consequência, o sucesso de todos os envolvidos no processo.

PALAVRAS-CHAVE: Endomarketing. Público Interno. Motivação.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Estresse e burnout no trabalho docente

AUTORES: Melissa Rodrigues, Patrícia Costa e Vanessa Fochezatto

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Girondi Copelli

RESUMO: A proposta deste trabalho é apresentar os principais aspectos teóricos relacionados ao 
estresse ocupacional e a síndrome de Burnout no contexto da prática profissional docente. Como 
fontes de pesquisa foram utilizados livros e artigos científicos. O estudo realizado apresenta os as-
pectos conceituais e causais das síndromes, especificamente, no exercício profissional da docência. 
Tais síndromes podem afetar o docente, pois, nas suas relações de trabalho, ele encontra uma di-
versidade de culturas, gêneros, ideais, classes sociais, raciais, diferentes contextos familiares, bem 
como diferentes estruturas organizacionais de trabalho. A pesquisa permitiu conhecer e compreen-
der o processo de instalação do estresse e do Burnout, além dos agentes causadores desses males, 
possibilitando a monitoria e controle de fatores desencadeadores. A compreensão desses fatores 
poderá auxiliar na condução de intervenções, minimizando os efeitos negativos que venham impac-
tar no desempenho das atividades profissionais docentes.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Síndrome de Burnout. Docência.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE MARKETING
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Marketing

TÍTULO: Melhoria de processo e aprimoramento de atendimento no setor comercial

AUTORES: Guilherme Bassani Boeira e Vinicius Aver

PROFESSOR ORIENTADOR: Ubirajara Brizotto

RESUMO: O presente trabalho iniciou-se com o objetivo de analisar o setor comercial da empresa 
Selbetti Gestão de Documentos S/A.. Porém, com o seu desenvolvimento, decidiu-se não apenas 
somente analisar o processo, mas também, apresentar e sugerir uma melhoria dentro do setor co-
mercial da empresa, por meio da implantação de um novo método organizacional, para que o mesmo 
não venha apenas a se tornar mais organizado, mas, principalmente, para que o setor consiga obter 
melhores resultados, ou seja, tornar-se mais eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de processo. Setor comercial. Selbetti Gestão de Documentos S/A. 
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE 

E EMPREENDEDORISMO



20

Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Inovação no varejo: ótimos resultados sem fórmulas mágicas

AUTORES: Fabiano Keiel, Priscila Mazzoti e Daiane Sagioaratto

PROFESSOR ORIENTADOR: Wagner Alencar Hennika

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo mostrar como ideias inovadoras podem e devem 
ser  utilizadas para que o comércio varejista, a indústria e o setor de serviços tenham lucro e cresci-
mento, desenvolvendo o capital humano, valorizando o profissional e construindo relacionamentos 
duradouros com seus clientes, fornecedores e colaboradores. Será mostrado como a crise afetou 
estes três setores, deixando um número considerável da força de trabalho sem ocupação. Abordare-
mos um caso de sucesso que, com ideias inovadoras, uma forte gestão organizacional e uma visão 
de mercado diferenciada, tem conseguido superar as dificuldades com um crescimento superior as 
250% ao ano. Esta empresa conseguiu mostrar com uma ideia simples pode deixar a crise de lado e 
passar a ser referência no esporte e ponto de encontro de vários desportistas da região.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Crise. Varejo. Esporte.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Processo burocrático/legal para abertura de uma empresa simples nacional

AUTORES: Andréia Borges Witniski, Carla Diniz e Carla Maurina

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: Este relatório técnico tem como objetivo analisar o processo burocrático/legal para a cria-
ção de uma empresa do Simples Nacional, no ramo de indústria, comércio e serviço. Para isso, foi 
entrevistada uma assistente de departamento pessoal da empresa Colbachini Contabilidade, tendo 
como apoio a interseção de alguns colegas de trabalho. E, ainda, um funcionário de outra empresa 
de contabilidade, a qual não foi divulgada o nome. Ambas são localizadas na cidade de Caxias do 
Sul-RS. Além disso, foram realizadas pesquisas online sobre o tema, já que não existe bibliografia 
focada no assunto. A pesquisa caracterizou-se por estudo de natureza qualitativa e exploratória. As 
informações foram analisadas, e verificou-se que o processo para criação de uma empresa não é 
tão complicado como parece, porém o que dificulta o entendimento é a falta de bibliografia e referên-
cias confiáveis sobre o referido tema. Conclui-se que é importante a concretização do processo da 
criação de uma empresa dentro dos aspectos legais, para que não se corra o risco de pagamento de 
multas, acarretando, dessa forma, despesas desnecessárias.

PALAVRAS-CHAVE: Abertura de Empresa. Burocracia. Simples Nacional. Indústria, comércio e ser-
viço.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Projeto de abrir uma ONG

AUTORES: Julião Boeira da Silva de Figueiredo, Lucas Maldonado e Cristiam Borges

PROFESSOR ORIENTADOR: Andrea Rivieri dos Santos

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar um projeto social de estruturação e abertura 
de uma escolinha de futsal no bairro De Zorzi, na cidade de Caxias do Sul-RS. A metodologia de 
pesquisa foi fundamentada através de levantamentos de dados do bairro e textos em livros e artigos 
científicos na área de administração. Com isso, conseguimos elaborar a apresentação de organogra-
mas e cronogramas demonstrando as etapas da implementação do projeto. A intenção é possibilitar 
o acesso das crianças da escola do mesmo bairro à atividade física aliada aos estudos, entendendo 
que o esporte é uma grande ferramenta de cidadania, além de criarmos a oportunidade de ocupar o 
tempo livre de crianças em fase de desenvolvimento. Ainda constatamos que o maior desafio será 
adequar o projeto com a realidade da comunidade, que por ora não possui nenhum tipo de atividade 
extra para as crianças além da escola. Foi estabelecida uma continuidade deste trabalho para o fu-
turo, a fim de desenvolvê-lo e integrar mais participantes para a evolução do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Futsal. Cidadania. Desenvolvimento social. Esporte. Bairro De Zorzi.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, criatividade e empreendedorismo

TÍTULO: Criação de uma rede de sustentabilidade

AUTORES:  Jéssica Oselame de Oliveira Pereira e João Pedro Feijó Macedo

PROFESSOR ORIENTADOR:  Marina D’agostini

RESUMO: Com o sistema capitalista, patrocinado por um consumismo acelerado, os impactos ao 
meio ambiente com a retirada dos recursos naturais e o descarte de resíduos têm sido significativos. 
A busca por soluções a estes problemas tem tido uma grande ênfase nos dias atuais. Para a questão 
dos resíduos, a reutilização ou reciclagem aparece como uma solução promissora. Nessa perspecti-
va, este trabalho tem o objetivo de criar e estruturar uma Rede de Sustentabilidade, um projeto que 
visa aproximar pessoas em uma cadeia de geração de renda e diminuir a quantidade de resíduos 
recicláveis no meio ambiente. A intenção é evitar o desperdício e o acúmulo de materiais de difícil 
degradação, e a exploração desnecessária de recursos primários, viabilizando a aproximação dos 
autores que fazem parte da cadeia, sendo quem descarta e quem recicla tratados com proximidade 
pela rede para interação e facilidade de comunicação, de descarte e de tratamento dos Resíduos 
Sólidos. Dessa forma, o que é resíduo para uma atividade, pode se tornar matéria-prima para outra, 
visando um meio ambiente mais preservado, um meio social mais justo e um meio econômico mais 
equilibrado, atingindo assim todos os pilares da sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem. Reutilização. Rede de Sustentabilidade.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Centro cuidare

AUTORES:  Regiane Cavassola e Vanessa Argenta

PROFESSOR ORIENTADOR:  Odair Deters

RESUMO: Diante da necessidade de inovação no mercado atual e as características da expectativa 
de vida das pessoas, este trabalho abrange a criação de um ambiente especializado para o bem-
-estar do idoso, baseando-se na tendência do envelhecimento da população brasileira, o aumento 
de necessidade de atendimento deste nicho e na realidade da vida agitada dos responsáveis pelo 
zelo do idoso. O objetivo do estudo transcorre no processo de desenvolvimento de um centro de 
convivência, com programas de atendimento, estruturas físicas e profissionais especializados para a 
população idosa. Trata-se, especificamente, de um ambiente frequentado por pessoas acima de 60 
anos com sistema de 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.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: A influência da docência no uso da ferramenta moodle na Faculdade Murialdo

AUTORES: Gilmar Luiz Moreira Junior, Vera Regina de Menezes Ferreira e Bráulio Paloschi

PROFESSOR ORIENTADOR: Rovian Dill Zuquetto

RESUMO: Sabe-se que o ensino a distância vem se destacando no cenário mundial. A Faculdade 
Murialdo, para acompanhar o crescimento da era tecnológica e com visão no futuro, pretende imple-
mentar no seu currículo escolar 25% de disciplinas semipresenciais. Para tanto, usará a plataforma 
Moodle, que se destaca entre as demais usadas nos meios acadêmicos. Para que possa alcançar 
êxito nesse processo, é de extrema importância avaliar o conhecimento de seus docentes na utiliza-
ção da plataforma Moodle, além de verificar a aceitação de seus professores a esta modalidade de 
ensino. Será realizado um estudo de caso como uma estratégia de pesquisa, de modo exploratório, 
visando levantar questões e hipóteses para futuros estudos. 

PALAVRAS-CHAVE: Docentes. Moodle. Aprendizagem. Faculdade Murialdo. Disciplinas semipre-
senciais.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Criatividade para inovar revertendo a crise em oportunidade de empreender

AUTORES: Camila Turella e Marcelo Luis Sgorla

PROFESSOR ORIENTADOR: Ubirajara Brizotto

RESUMO: Neste artigo é abordado o tema criatividade, inovação e empreendedorismo, sob o prisma 
da crise no Brasil. Primeiramente foram apresentadas origens e características políticas e financeiras 
da crise e como ela está afetando o país, e a partir disso é apontado o caminho inverso, que deve 
ser seguido pelo empreendedor. No andamento do artigo é realizada uma revisão bibliográfica sobre 
a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, individualmente. Após, analisou-se como a criati-
vidade é utilizada para criar inovações que possam incentivar o empreendedorismo e reverter a crise 
em oportunidades de empreender. Para apoiar a fundamentação teórica foram analisadas ideias de 
grandes pensadores da área do empreendedorismo. Foi apresentado um caso de empreendedoris-
mo corporativo a partir de pesquisa em uma empresa local de tecnologia que utiliza o home office, e 
foram também realizadas duas entrevistas com empreendedores locais para analisar e justificar que 
a crise pode ser sobrepujada com criatividade, inovação e empreendedorismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Empreendedorismo. Criatividade. Inovação. Crise.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Bar do Luizinho: um caso de sucesso

AUTORES: Daisy Rossi, Manuel Moreira e Tainara Sirene

PROFESSOR ORIENTADOR: Luiz Eduardo Webber

RESUMO: O estudo traz uma revisão sobre empreendedorismo, inovação e planejamento, indicando 
quais pontos são determinantes para a trajetória de empreendimentos bem sucedidos. Em seguida, 
foi analisado um caso de sucesso em Caxias do Sul, o Bar do Luizinho, um empreendimento do 
ramo gastronômico e de entretenimento que atende como bar e restaurante. Nesse sentido, o traba-
lho se constitui em um estudo de caso, que visa diagnosticar os principais fatores que levaram este 
estabelecimento simples a transformar-se em um grande sucesso. Para a realização deste estudo 
foi realizada uma entrevista participativa e observação sistemática com o empreendedor do negócio. 
Através das análises realizadas identifica-se como principal fator de sucesso o bom planejamento e 
forma de execução das atividades, além disso, destacam-se também os serviços e produtos inova-
dores, além do ótimo atendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Bar do Luizinho. Empreendedorismo. Inovação. Planejamento. Sucesso.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Projeto de ampliação da oferta de serviço do posto CVV Caxias Do Sul

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: A presente compilação trata-se de um projeto com a finalidade de criar condições para 
a ampliação da oferta do serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio (programa do CVV – 
Centro de Valorização da Vida), através da escuta fraterna do Posto CVV Caxias do Sul. Essa enti-
dade é uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, com cinco anos de existência, situada 
na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Para a concretização do seu intento, este trabalho 
apresenta como possibilidade o aumento da estrutura física da instituição, de forma a realocar a sala 
de atendimento em um novo espaço, em área central, que atenda às necessidades específicas des-
sa atividade, como o conforto térmico e acústico. Também elenca os recursos necessários, propõe 
ferramentas de aferição de resultados (indicadores) e orienta a prestação de contas.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social. Responsabilidade social. Ampliação da oferta de 
serviço. Terceiro setor. CVV.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: acúmulo de riqueza agregada e per capita e sua correlação com o saneamento básico 
e os impactos destes nos indicadores de mortalidade infantil no Brasil

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

PROFESSOR ORIENTADOR:  Darla Ranna

RESUMO: Este trabalho, uma pesquisa descritiva, analítica e transversal, tem como finalidade elabo-
rar uma análise comparativa entre o acúmulo de riqueza agregado e per capita, representados pelo 
PIB (Produto Interno Bruto), em nível de indicadores nacionais, por região do país, por estados da 
região sul e por municípios do Rio Grande do Sul, com relação aos socioeconômicos e demográficos 
de mortalidade infantil e saneamento básico. O objetivo do estudo foi analisar a correlação do acú-
mulo de riqueza agregado e per capita, relacionando com saneamento básico (água potável, esgoto 
e coleta de lixo), nos indicadores de taxas de mortalidade infantil, através do cruzamento de indica-
dores socioeconômicos e demográficos no Brasil. Dentre os 496 municípios do Rio Grande do Sul, 
foram selecionados os 50 municípios com o maior PIB per capita. Entre os resultados, este estudo 
mostrou que a mortalidade infantil do Brasil está decaindo, no período de 2002 a 2010, e o sanea-
mento básico da população no geral está na média nacional, e que para os municípios do Rio Grande 
do Sul que possuem alto PIB, não necessariamente possuem um baixo índice de mortalidade infantil 
e bons indicadores de saneamento básico, o que pode representar que o acúmulo de riqueza não 
necessariamente está relacionado com bons indicadores sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: PIB agregado e per capita. Saneamento básico. Mortalidade infantil. 
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: gestão de vendas com foco em produtividade: proposta para implementação de uma 
ferramenta CRM para o setor de televendas da empresa Delta

AUTORES:  Carlos Ricardo Grubert e Guilherme de Matos Teixeira.

PROFESSOR ORIENTADOR: Ulisses Bisinella

RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a teorias existentes relativas à gestão de vendas 
através de modelos CRM, com o intuito de identificar os temas fundamentais que devem ser abor-
dados na construção de uma ferramenta para a gestão de vendas, em que os vendedores possam 
utilizá-la para aumentar os ganhos de produtividade após sua implementação. Para tanto, este é um 
projeto que visa trabalhar a gestão de vendas com foco na produtividade do canal de televendas da 
unidade de Caxias do Sul da empresa Delta. Ao torná-lo mais ativo e produtivo, ele aborda diversos 
temas sobre a gestão da produtividade, tais como: administração do tempo, foco em resultados, 
produtividade per capta, administração da carteira de clientes, retenção de market share, desen-
volvimento de metas claras, objetivas e mensuráveis, assim como indicadores para mensurar estas 
métricas. Ao longo do estudo é analisado como a gestão de vendas com foco em produtividade pode 
influenciar o volume de vendas e melhorar a performance do canal de televendas da empresa Delta.

PALAVRAS-CHAVE: Produtividade. Televendas. Gestão de vendas. Administração.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

TÍTULO: Não é apenas futebol

AUTORES:  Guilherme Prezzi, Eduardo Haas Gehlen e Arthur José Gregio

PROFESSOR ORIENTADOR:  Andrea Elisario Rivieri

RESUMO: Este projeto social tem como objetivo apresentar uma parceria entre a Casa Lar Murialdo 
e o Escola de Futebol do Esporte Clube Juventude. O estudo foi desenvolvido com a proposta de 
fazer com que as crianças abrigadas na Casa Lar tenham em sua rotina atividades físicas envolven-
do o esporte mais popular do mundo: o futebol. Como metodologia escolhida, utilizou-se a pesquisa 
exploratória, juntamente com a pesquisa bibliográfica, procurando conhecer mais sobre o assunto 
proposto. Como resultados esperados, estimou-se que a atividade esportiva é essencial na vida das 
crianças e adolescentes, não só por estimular a coordenação psicomotora, como também é relevan-
te para o desenvolvimento da autoestima dos envolvidos. O estudo permitiu conhecer a realidade 
desses jovens e promover uma parceria que deverá surtir benefícios a todos os envolvidos, seja pela 
participação no esporte, seja pela responsabilidade social das entidades participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Casas Lar Murialdo. Esporte Clube Juventude. Futebol. Crianças e adolescen-
tes.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PROCESSOS
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Gestão de Processos

TÍTULO: Projeto: Planejamento estratégico x pós-vendas

AUTORES: Gabriel Müller Martins e Thaise Bolzam da Fonseca

PROFESSOR ORIENTADOR: Darla Ranna

RESUMO: Com o mercado cada dia mais avançado, uma ferramenta essencial para encantar e 
fidelizar o cliente é o pós-venda. É por meio dele que a empresa gera um bom relacionamento e 
uma relação douradora com o cliente, conquistando-o por ações que ocorrem sem o mesmo esperar 
(MARQUES, 2009). Portanto, fidelizar os clientes passa a ser uma condição primordial para a sobre-
vivência das empresas, já qu sem clientes fiéis a empresa sofrerá grandes impactos em seus negó-
cios (TELMO, 2008 p.11). O projeto tem como objetivo estudar o planejamento estratégico aliado ao 
serviço de pós-vendas tendo como amostra os acadêmicos da Faculdade Murialdo, Instituição de 
Ensino Superior localizada na cidade de Caxias do Sul-RS. Para tanto, fez-se uso de questionários 
aplicados aos acadêmicos dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Recur-
sos Humanos e Agronegócio. Os resultados servirão como base para um estudo futuro a ser realiza-
do no segundo semestre do ano de 2016, na APS – Atividade Prática Supervisionada Institucional.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Pós-venda. Planejamento. Estratégia.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Gestão de Processos

TÍTULO: Relatório técnico: gestão de processos

AUTORES: Leandro Ramos de Oliveira, Samara Trentin Coelho e Sandra Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR:  Paulo Braz

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a utilização de embalagens retornáveis dentro do siste-
ma Kanban, como um campo de atuação da logística reversa. Este trabalho envolveu um estudo de 
caso sobre essa prática adotada pela empresa Randon S/A, sobre o ganho real dessa tendência na 
utilização de embalagens retornáveis, explorando este caso e visando quantificar os ganhos para a 
organização. Este estudo demonstra dados de desempenho na cadeia logística da empresa, o que 
justifica os investimentos implantados.

PALAVRAS-CHAVE: Kanban. Embalagens. Logística Reversa. Randon S/A
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LIDERANÇA
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Ascensão da mulher no mercado de trabalho e em cargos de liderança

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

PROFESSOR ORIENTADOR:  Paulo Henrique Braz

RESUMO: O presente artigo busca analisar a ascendência da mulher no mercado de trabalho, a 
inserção nos diversos cargos e nas diferentes áreas da organização e o modo como chegou aos 
cargos de liderança. Através de pesquisas bibliográficas, pesquisa qualitativa e quantitativa e entre-
vista semiestruturada em uma rede de supermercado e metalúrgicas da região de Caxias do Sul-
-RS, pretende-se confirmar a teoria apresentada. O trabalho apresenta um estudo de caso de uma 
engenheira da qualidade da empresa Eaton e líder de sua equipe, o que demonstra a evolução da 
inserção das mulheres no mercado de trabalho e na economia. Em relação aos direitos trabalhistas, 
percebe-se que houve mudanças significativas nas regras das empresas, e estas devem promover 
o equilíbrio e se programarem para atender as necessidades tanto de homens como de mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Mercado de trabalho. Liderança.  Ascensão.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA:  Liderança

TÍTULO: Liderança na Faculdade Murialdo

AUTORES:  Geisiane Macedo da Silva e Jorge Reis Junior

PROFESSOR ORIENTADOR: Rovian Ziquetto

RESUMO: Neste trabalho é apresentado um projeto de pesquisa quantitativa para identificar qual é 
o tipo de liderança adotada pelos gestores da Faculdade Murialdo.  Será aplicado aos liderados um 
questionário, cujos resultados serão analisados para que possamos identificar o estilo de liderança 
adotado pelos gestores da Instituição. Como embasamento, este projeto apresenta pesquisas em 
artigos e sites, com definição de conceitos teóricos sobre estilos de liderança, para assim ser possí-
vel identificar a forma de liderança exercida pelos principais líderes da Faculdade. Também foi feita 
uma análise teórica sobre conceito e tipos de liderança, focando na Liderança Transformacional. O 
histórico da Faculdade também é descrito para que o leitor possa conhecer um resumo da Instituição 
escolhida para pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Faculdade Murialdo. Gestores.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Líderes globalizados e as tendências do cenário empresarial

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Marina D’agostini

RESUMO: Com o incremento do comércio mundial nas últimas décadas, percebe-se que as empre-
sas brasileiras têm buscado atuar além da fronteira nacional garantindo presença nos mercados-cha-
ve, a fim de aumentar sua competitividade. O presente estudo tem como objetivo explorar a temática 
liderança globalizada, abordando as características dos líderes globalizados, a fim de mapear o perfil 
destes líderes em empresas de Caxias do Sul-RS com intensa atividade internacional. Para atingir 
os objetivos, realizou-se uma pesquisa quantitativa, de cunho descritivo, utilizando entrevistas estru-
turadas não presenciais para coleta de dados, por meio da ferramenta Google Docs. Os resultados 
demonstraram que os líderes buscam constantes mudanças, aprimoramento do conhecimento e 
comunicação entre as equipes, visando resultados positivos e inovação contínua. Os líderes têm 
consciência da necessidade de pressões e desafios, sendo autocráticos e liberais. A relevância des-
ta pesquisa está em contribuir empiricamente com a teoria do perfil das lideranças globalizadas e 
nortear a jornada de formação e/ou orientação de novos líderes. Os resultados aplicam-se à região 
e contexto em que os dados foram coletados, não podendo ser generalizados. Uma oportunidade de 
pesquisa futura é realizar esta mesma pesquisa em outras regiões e comparar os resultados obtidos.

PALAVRAS-CHAVE: Líder globalizado. Perfis de liderança. Empresas. Caxias do Sul-RS.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Estilos de liderança em organizações de artefatos de fibras

AUTORES: Miriam Roth Maciel

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Rodrigues Sobrosa

RESUMO: Liderança é a condução de um grupo de pessoas, transformando-o numa equipe que gera 
resultados; é a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que 
contribuam voluntariamente e com entusiasmo, visando os objetivos da equipe e da organização. En-
tre os desafios apresentados pelo ambiente organizacional, as empresas estão valorizando cada vez 
mais os gerentes que possuem habilidades de liderança. Os diferentes indivíduos que aspiram ser 
um gerente eficaz devem, também, se conscientizar de praticar e desenvolver suas habilidades de 
liderança. Este estudo visa pesquisar os estilos e características de lideranças e avaliar a importân-
cia das mesmas nas organizações. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que 
utilizará o estudo de casos múltiplos. Para isto, será construído um roteiro de entrevista semiestrutu-
rada que abordará as questões pertinentes ao estudo. Para analisar os dados obtidos será utilizada 
a análise de conteúdo temática proposta por Bardin.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Liderança. Indústria. Líder.
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Vida fácil do idoso

AUTORES: Valéria Raquel Mesnerovicz, Jean Carlos Rodrigues Pereira e Gabriel Guitel dos Santos 

PROFESSOR ORIENTADOR: Ulisses Bisinella

RESUMO: Este projeto pretende abordar a situação do idoso no Lar da Velhice São Francisco de As-
sis, na cidade de Caxias do Sul-RS. Tem como objetivo identificar as necessidades dos idosos nesse 
espaço, e, a partir da exposição dessas tais necessidades, angariar apoio. O trabalho apresenta 
fundamentação teórica sobre gerontologia, a qualidade de vida, situação social do idoso no Brasil e 
o seu crescimento em relação à população brasileira. Com base nesse conteúdo, foi desenvolvido 
um questionário que foi aplicado para a gestão do local e para os idosos, para assim identificar as 
necessidades. Analisamos que a maior necessidade diária é de remédios, seguida de alimentos. Ve-
rificamos que a doação de medicamentos é nula, porém, metade das doações recebidas é em forma 
de alimentos diversos. Dos itens básicos de higiene, o sabonete é o mais utilizado, seguido por papel 
higiênico. Identificou-se que a base da alimentação é de verduras e o maior gasto econômico se dá 
pela utilização de produtos de higiene (a fralda geriátrica tem com o maior custo). Conclui-se que 
como o remédio é o item de maior necessidade e custo, e o governo deveria fornecer os mesmos 
de graça ou com descontos para que não fossem de difícil acesso, fazendo com que os idosos não 
fiquem sem medicamentos necessários, principalmente os de uso contínuo.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Lar da Velhice. Gerontologia.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Como diferentes organizações lidam com a responsabilidade social? Um estudo de 
caso múltiplo

AUTORES: Bruna Moraes da Silva, Douglas Machado, Mauricio Maglioli e Wagner da Silva Conrado

PROFESSOR ORIENTADOR: Gregorio Bastos Neto

RESUMO: Todos os dias a temática responsabilidade social vem ganhando espaço nas organiza-
ções. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal analisar e mensurar de que manei-
ra organizações de diferentes portes tratam a responsabilidade social. Espera-se, também, averiguar 
como algumas empresas se enquadram nesse contexto social, que cada vez mais tem sido utilizado 
por empresas pequenas, médias e grandes. Busca-se extrair, ainda, as diferentes formas usadas e 
aplicadas por cada instituição, visando o aperfeiçoamento da responsabilidade social. Além disso, 
procura-se identificar a relação entre as empresas o meio ambiente e a posição que a mesma adota 
para reduzir significativamente os impactos negativos produzidos por ela. Para isso tornar-se possí-
vel, foram utilizados alguns recursos de pesquisa para a formação do projeto, tais como: a pesquisa 
aplicada, a pesquisa qualitativa, a pesquisa exploratória e o estudo de casos múltiplos, com a finali-
dade de conceituar e entender o tema proposto e coletar dados para uma posterior análise, aplicação 
e conclusão do projeto sobre o respectivo assunto.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Empresas. Estudos de caso.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Anjos da esperança

AUTORES: Francielen P. Pimentel, Louise de O. Gesteira e Monique H. de Lima

PROFESSOR ORIENTADOR: Geraldo Boniatti

RESUMO: O trabalho que estamos apresentando denomina-se Anjos da Esperança, porque nasceu 
com a colaboração de alguns colegas, em vista de ajudar famílias carentes no Bairro Santa Fé, em 
Caxias do Sul-RS. A ideia se concretizou diante da realidade que presenciamos, na qual muitas fa-
mílias, por causa do desemprego, se viram privadas da alimentação, tão necessária, situação agra-
vada, também, devido ao número de filhos pequenos. O contexto atual é realmente alarmante, em 
questões sociais e econômicas, principalmente quando se fala de desemprego. Cerca de 70% da 
população que reside na comunidade está desempregada. Contamos com a colaboração e indicação 
do Murialdo Santa Fé, uma Instituição que acolhe cerca de 300 crianças em projetos sociais e que 
está situada no centro do mesmo bairro. Também foi de extrema importância o auxílio de muitas pes-
soas que nos forneceram alimentos não perecíveis para confecção de cestas básicas. Dessa forma, 
concretizamos a construção de um ato solidário e beneficente para ajudar essas famílias.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Social. Doação de alimentos. Bairro Santa Fé. Caxias do Sul-RS. De-
semprego.
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Curso: Graduação em Administração

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Um sorriso a cada rosto

AUTORES: Daiane Rodrigues Guedes Bittencourte, Graciela de Jesus Pereira e Gilvan Alves Prux

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortolini

RESUMO: O presente trabalho trata de atividades realizadas em prol das crianças da Casa Lar 
Murialdo, com o objetivo foi proporcionar-lhes bem-estar social e pessoal. Verificou-se, após uma 
visita ao local e uma conversa com o pai social, a carência das crianças em relação a chinelos e 
materiais escolares. Notou-se também a necessidade de se fazer algo para que fosse alcançado um 
sorriso no rosto de cada um. Com isso, foram concentrados esforços para atender as necessidades 
dessas crianças, por meio de uma campanha nas empresas para arrecadações de chinelos e ma-
teriais escolares. Além disso, realizou-se uma tarde recreativa com essas crianças, com atividades 
como: brincadeiras de bola, dominó, jogo de boliche, jogo de cartas, entre outros, e um piquenique 
com diversas guloseimas, visando proporcionar uma tarde de muita alegria para os atendidos na 
Casa Lar Murialdo.

PALAVRAS-CHAVE: Casa Lar Murialdo. Crianças. Bem-estar. Recreação.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: BOVINOCULTURA GERAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Bovinocultura Geral

TÍTULO: Nutrição animal para gado de corte

AUTORES: Valdir Antonio Maia, Antonielli Zulian Pauletti e Cassiano Quadros

PROFESSOR ORIENTADOR: Odair Deters

RESUMO: O projeto tem como objetivo demostrar várias formas de alimentação para o gado de corte 
e suas informações nutricionais, para melhor aproveitamento. Para tal, foi realizada pesquisa biblio-
gráfica, de caráter exploratório, tendo-se uma análise das publicações encontradas na literatura, por 
meio de livros e artigos científicos. Foram descritos os principais alimentos utilizados na engorda, 
sendo eles alimentos volumosos, pastagem, milho, mandioca, a polpa de citros, soja e ureia, com a 
apresentação de tabelas dos seus valores nutricionais. Este projeto permitiu observar que a estraté-
gia alimentar adotada na propriedade é um dos definidores do sucesso ou do fracasso da atividade.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição animal. Rebanho. Engorda. Gado de corte.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Bovinocultura Geral

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

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Flávio Gomes de Oliveira

RESUMO: Tratou-se, neste trabalho, de se desenvolver uma comparação técnica para a produção 
leiteira juntamente com o ganho de peso de primíparas e segunda cria submetidas a enriquecimento 
alimentar, sendo estas comparadas as que mantiveram a dieta habitual. O objetivo deste trabalho 
será verificar, em uma próxima etapa, o potencial ganho de peso e produção leiteira das mesmas 
submetidas à nutrição diferenciada. O estudo será realizado em Rincão das Flores - Criúva, utilizan-
do como alimentação volumosos (aveia e azevém) e concentrado (composto basicamente de milho 
integral moído, farelo de trigo, farelo de arroz, dentre outros componentes) e cevada, além do uso 
de sal mineral. Será avaliada a quantidade de leite produzida e o ganho de peso de cada umas das 
novilhas e vacas, tanto submetidas ao enriquecimento alimentar como as que mantiveram alimenta-
ção normal, em um comparativo que determinará o resultado da proposta nutricional deste projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Enriquecimento alimentar. Ganho de peso. Produtividade. Bovinos.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Bovinocultura Geral

TÍTULO: Como fazer uma silagem de qualidade

AUTORES: Éverton Piroli Tonello e Guilherme Bampi

PROFESSOR ORIENTADOR: Adriano Bruzza

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é realizar demonstrar quais são os fatores necessários 
para se elaborar uma silagem de milho com qualidade, enfatizando pontos importantes e possíveis 
cuidados a serem tomados para um alimento de ótima qualidade.  A silagem é um dos principais ali-
mentos utilizados na nossa região, tem um alto valor proteico e pode ser produzida com baixo custo, 
tratando animais de várias espécies e categorias, como vacas leiteiras, terneiros, bois, ovelhas e 
suínos. A utilização de silagem para alimentação de animais tem aumentado a cada dia, porém tam-
bém existe uma falta de conhecimento por parte dos agricultores na sua elaboração. Dessa forma, é 
possível ter um resultado não esperado em seu uso. Em casos extremos, pode até levar os animais 
a óbito. O presente trabalho pretende orientar o produtor rural sobre as etapas fundamentais na 
elaboração de silagem de milho, desde o preparo do solo, compra da semente, plantio, ponto de co-
lheita, ponto de corte, compactação, construção do silo e utilização correta no trato dos animais. Este 
trabalho contém fundamentação teórica sobre o tema, além de um trabalho prático, que demostra as 
formas de compactação, armazenamento no silo e distribuição para os animais.

PALAVRAS-CHAVE: Silagem. Nutrição animal. Milho. Qualidade. Animais. Armazenamento.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Bovinocultura Geral

TÍTULO: Tomada de decisão e consultoria

AUTORES: André Moschen e Marilda Buffon Molin

PROFESSOR ORIENTADOR: Adriano Bruzza

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre a bovinocultura de corte 
e o uso das ferramentas de gestão que servem para o criador como embasamento na tomada de 
decisões e para analisar se a conduta utilizada na propriedade está enquadrada de forma correta 
para melhor resultado do negócio. Entende-se que, independentemente do tamanho do empreendi-
mento e em que fase se encontra, deve ser tratado com visão empresarial em busca de resultados 
positivos. Pretende-se criar um questionário do tipo checklist, para ser utilizado em consultorias às 
propriedades criadoras de gado de corte, para posterior análise e sugestão de melhorias.

PALAVRAS-CHAVE: Gado de corte. Bovinocultura. Consultoria.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Bovinocultura Geral

TÍTULO: Taxa de desmame do rebanho  da Fazenda Passo da Pedra safras 2013-2015 / 2014-
2016

AUTORES: Eduardo Contó de Castilhos, Mario Norli de Brito e Renato Schiavon

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Festugatto

RESUMO: O trabalho desenvolvido relata as atividades e manejos realizados com o rebanho bovino 
da Fazenda Passo da Pedra, localizada na linha Rincão das Flores, interior de Caxias do Sul-RS, 
com criação média de rebanho de cria e com foco principal na venda de terneiros de ano, criados em 
campo nativo e com pastagens melhoradas de inverno (ibernais). Foi realizado o cálculo da taxa de 
desmame de duas safras 2013-2015 e 2014-2016, com a pesagem dos terneiros por lotes, processo 
no qual foi calculada a média de peso dos terneiros nas duas safras. Além disso, apresentam-se os 
manejos realizados: reprodutivo, com a utilização da IATF (Inseminação Artificial por Tempo Fixo); 
sanitário; e das pastagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Rebanho. Cria. Desmame. Manejo.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: IRRIGAÇÃO
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Irrigação

TÍTULO: Mapeamento das tecnologias na irrigação da região de Caxias Do Sul

AUTORES: Douglas Ballardin, Mateus Abreu e 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. As tecnologias 
que serão adotadas na irrigação das áreas existentes e das novas áreas agriculturáveis que virão se-
rão de grande relevância para o desenvolvimento sustentável, visando o melhoramento da produção 
dessas áreas, já que o potencial do desenvolvimento das culturas irrigadas no país está em grande 
expansão. É preciso que se leve em conta critérios como disponibilidade hídrica, dados climáticos, 
relevo, capacidade de armazenamento da água nos solos e questões políticas e legais. O acesso a 
essas informações, estudos e estimativas são de suma importância para o desenvolvimento, tomada 
de decisões e para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Irrigação. Agricultura. Desenvolvimento.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Irrigação

TÍTULO: Aquaponia

AUTORES: Jonas Andreazza, André Turella e Maicom Bitencourt Gomes

PROFESSOR ORIENTADOR: Felipe Gonzatti

RESUMO: Desenvolvemos o projeto para obter registros precisos sobre a viabilidade da implan-
tação de sistemas de aquaponia na região de Caxias do Sul-RS. Pretendemos utilizar um sistema 
aquapônico desenvolvido pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju - SE, com adaptações 
para a nossa realidade, com a reutilização de materiais provenientes de outras atividades em desu-
so. Serão utilizadas duas espécies de peixes, sendo uma altamente adaptada a este sistema, mas 
com restrições quanto à temperatura, que é a Tilápia do Nilo; e o Jundiá cinza, que é um peixe nativo 
da América do Sul, acostumado com grandes variações de temperatura e habituado a se alimentar 
mesmo nos meses mais frios.

PALAVRAS-CHAVE: Aquaponia. Tilápia. Jundiá. Adaptação.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LOGÍSTICA
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Logística

TÍTULO: Futuro aeroporto internacional da serra gaúcha, alternativa para o agronegócio

AUTORES: Tânia Maria Bof, Rudinei M. Giacomelli e Plinio Casagrande

PROFESSOR ORIENTADOR: Hector Augustus Santiago Eder

RESUMO: Parte da cadeia produtiva do agronegócio da Serra Gaúcha é apresentada, neste traba-
lho, e comparada com a do Rio Grande do Sul, através de informações e dados obtidos em pes-
quisas bibliográficas, em notícias de instituições e em entrevistas com profissionais envolvidos com 
a economia e infraestrutura logística desta cadeia, e envolvidos nos estudos para a construção de 
um aeroporto para cargas na região. O trabalho demonstra uma cronologia dos últimos dez anos de 
estudos, com informações e notícias sobre a possível construção de um aeroporto para cargas na 
localidade de Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha do RS. Além disso, são apresen-
tados: dados e informações do possível sítio onde o aeroporto será construído; definições de agro-
negócio e sua importância na economia regional e global; e definições de produto agropecuário e de 
transporte aéreo, sua estrutura e importância como modal logístico. Conclui-se que, embora mais 
caro, o modal aéreo pode ser uma alternativa de agregação de valor de lugar, de tempo, de qualidade 
e de informação ao produto do agronegócio da região.

PALAVRAS-CHAVE: Logística. Agronegócio. Modal aéreo. Aeroporto. Caxias do Sul-RS..
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Logística

TÍTULO: Logística na rastreabilidade da cadeia produtiva

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Hector Augustus Santiago  Eder

RESUMO: Investir em automação comercial passou a ser questão prioritária em empresas de di-
versos setores. A implantação da rastreabilidade para a segurança do alimento é fundamental, prin-
cipalmente quando existe a identificação correta do produto e produtor, e um sistema integrado de 
informações. Tudo isso proporciona uma maior eficiência de toda a cadeia produtiva, o que é de 
fundamental importância no caso de um recall, além de atender as demandas dos consumidores 
cada vez mais exigentes. O objetivo deste projeto é identificar a percepção dos pequenos e médios 
produtores de horticultura e fruticultura da Serra Gaúcha, com relação ao processo de rastreabilidade 
do produto, processo de logística, custos de implantação e o retorno esperado. O método utilizado 
foi pesquisa descritiva, analítica e transversal, com a aplicação de um questionário composto por 
perguntas quantitativas sobre conhecimento do processo de rastreabilidade, custos e retorno a 11 
produtores da região da Serra Gaúcha.

PALAVRAS-CHAVE: Rastreabilidade. Logística na cadeia agroalimentar. Exigências do consumidor.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Logística

TÍTULO: Gerenciamento de custos: um estudo de caso aplicado o sistema de gerenciamento 
das atividades (ABC) na logística

AUTORES: Alfredo Andrighetti e Letícia Dorigatti

PROFESSOR ORIENTADOR: Paulo Henrique Braz

RESUMO: Este trabalho trata-se de um estudo de caso, uma pesquisa documental sobre o gerencia-
mento do custos logísticos e uma possível aplicação do sistema de Custeio Baseado em Atividades 
(ABC), aplicado em empresa que possui a etapa de distribuição de suas mercadorias. O objetivo 
geral do estudo é identificar a aderência de uma empresa ao modelo ABC na formação do seu custo 
logístico. Para isso, o estudo apresenta referencial bibliográfico relacionado, uma observação e cap-
tação de dados na empresa avaliada, e, por fim, a aplicação do método ABC na empresa observada, 
apresentando os custos da logística externa desde o carregamento dos caminhões, a realização 
das entregas e, por fim, sua volta à empresa. Como resultado, encontrou-se um custo logístico de 
distribuição de R$ 18.815,39. Este valor corresponde a todos os gastos cabíveis ao departamento 
escolhido, relacionando tempo de carga e descarga que difere entre os dois veículos, devido à rota 
efetuada. Esta pode ser revista devido à mensuração de tempo para cada atividade dos motoristas, 
nas quais o tempo gasto dirigindo é mais alto do que o de entregas das mercadorias.

PALAVRAS-CHAVE: Logística. Custos logísticos. ABC.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Logística

TÍTULO: Estudo da logística de frutas, legumes e verduras (FLV)

AUTORES: Darci Sadi Menegotto, Josue Gonçalvino Perini e Rudimar Jose Menegotto

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernanda Flores

RESUMO: A logística de produtos perecíveis, tais como frutas, legumes e verduras (FLV) é funda-
mental dentro do processo de comercialização para o sucesso da manutenção do produto fresco 
com boa qualidade. Este estudo trata da análise da logística de dois supermercados localizados na 
cidade de Caxias do Sul – RS, em relação ao processo logístico desenvolvido desde a produção até 
a gôndola do mercado. O trabalho foi baseado em um questionário elaborado e aplicado aos geren-
tes de loja com o objetivo de analisar e interpretar as principais etapas do processo, denominados 
neste trabalho de Supermercado A e Supermercado B. Concluiu-se, com este estudo, que a logística 
de acondicionamento em embalagens adequadas, armazenamento e refrigeração são os pontos pri-
mordiais para que o produto perecível chegue ao consumidor final apresentando a qualidade visual 
exigida pelo consumidor e condições microbiológicas exigidas sanitariamente. Cabe ao supermerca-
do utilizar as técnicas operacionais recomendadas e baseadas em novas tecnologias.

PALAVRAS-CHAVE: Logística. Supermercados. Frutas. Legumes. Verduras.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Profissional 

TEMÁTICA: Logística

TÍTULO: Análise da logística do sistema ferroviário do estado do Rio Grande Do Sul

AUTORES: Isaias Gallon, Neury Baseggio e Janice Fiorentin Gallon

PROFESSOR ORIENTADOR: Flávio Gomes de Oliveira.

RESUMO: No Brasil, o setor Agropecuário é o que mais cresce nos últimos anos, mantendo o PIB po-
sitivo na economia. Este crescimento amplia a necessidade de meios de transportes alternativos com 
objetivo de agregar valor e minimizar custos. O Brasil, também, é um dos maiores exportadores de 
grãos do mundo e, sendo assim, esses produtos percorrem grandes distâncias até chegar aos por-
tos marítimos, inflacionando o custo operacional. Nesse caso, o transporte ferroviário poderia tornar 
esse sistema mais eficiente e econômico, por transportar grandes volumes de carga, desafogando 
as rodovias do país e tornando nossa produção competitiva no mercado mundial. O objetivo deste 
trabalho é abordar a história das ferrovias, considerando a evolução da tecnologia das mesmas. 
Além disso, apresentam características desse sistema: histórico no Brasil; a logística de transporte 
no estado do Rio Grande do Sul, bem como a malha ferroviária do Estado; os produtos transporta-
dos; as ferrovias ainda em atividade; e o relevante contexto desse sistema. Verifica-se a necessidade 
de pesquisas profundas com relação ao benefício econômico na exploração da malha ferroviária e a 
produção primária agropastoril no RS e no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Ferrovias. Produtos. Logística. Malha ferroviária. Transporte.
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Desperdício de alimentos

AUTORES: Alisson Besutti, Émerson Vargas e Rafael Ortiz

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: Este presente estudo aborda o excesso de desperdício de alimentos perecíveis e não pe-
recíveis. Esses alimentos podem sustentar pessoas que estão em situação crítica de vulnerabilidade 
social. O trabalho apresenta, ainda, a generosidade dos produtores rurais, boxistas do Ceasa - Serra 
de Caxias do Sul, que contribuem com a doação de frutas, verduras e legumes. Uma instituição res-
ponsável recolhe esses alimentos, classifica, armazena e distribui a entidades cadastradas no Banco 
de Alimentos da cidade, proporcionando a pessoas menos favorecidas uma vida mais digna. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Desperdício de alimentos. Doação. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Projeto para coleta de lixo sólido em propriedades rurais

AUTORES: Cleangela Bernardi e Rober Clei Chrestani

PROFESSOR ORIENTADOR: Cláudio Cristiano Liell

RESUMO: Sabemos que as políticas públicas existentes em nosso país para a coleta de lixo sólido 
não são capazes de atender adequadamente à população que se encontra na zona rural, deixando 
que ocorram impactos ambientais muitas vezes irreversíveis e a população com graves problemas 
de saúde. Os órgãos governamentais e a sociedade em geral têm o dever de criar meios para evitar 
que, com a grande produção diária de lixo e sua destinação incorreta, tenhamos uma qualidade de 
vida prejudicada, nos causando perdas econômicas e ambientais muito severas. Sabemos que as 
propriedades na zona rural de Caxias do Sul-RS, em sua maioria, não têm meios de tornar a coleta 
de lixo possível, e não possuem conhecimento da contaminação que o lixo sólido provoca no meio 
em que residem. Portanto, este projeto foi realizado com o propósito de minimizar esses impactos, 
primeiramente, realizando palestras de educação ambiental nas comunidades rurais, nos locais de 
encontro mais comuns existentes em cada localidade e nas escolas, para que tenhamos a maior 
adesão da comunidade e a eficácia do projeto. Em um segundo momento, faremos o levantamento 
desses resíduos encontrados, para, posteriormente, elaborarmos um modelo de coleta seletiva deste 
lixo.

PALAVRAS-CHAVE: Coleta de Lixo. Educação Ambiental. Resíduos.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Os projetos realizados nas Casas Lares do Murialdo

AUTORES: Carlos Pompeu da Costa e Natiele do Amaral Siqueira

PROFESSOR ORIENTADOR: Andrey Sgorla

RESUMO: A Responsabilidade Social está relacionada a pessoas e empresas que, de forma volun-
tária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar da sociedade em que 
vivemos. Os Projetos Sociais partem da iniciativa de uma ou várias pessoas que pensam em pro-
porcionar a melhoria na qualidade de vida da comunidade, mobilizam-se para que a realidade seja 
igual para todos, sem visar lucros com essa ação. Este projeto social realizará um levantamento de 
informações sobre Atividades Práticas Supervisionadas (APSs) – temática Responsabilidade Social 
– realizadas pelos acadêmicos da Faculdade Murialdo nas Casas Lar do Murialdo, auxiliando os 
demais alunos a realizarem ações sociais, verificando os temas já realizados, quais as casas rece-
beram mais projetos e quais mudanças foram obtidas com a realização desse projeto social.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Casas Lar do Murialdo. Crianças e adolescentes. So-
lidariedade. Atividade Prática Supervisionada (APS).
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Reaproveitamento da água da chuva

AUTORES: Alan Suzin Baccarin, Márcio Quadros dos Santos e João Pedro Lovatel Dal’ Acua

PROFESSOR ORIENTADOR: Andrea Rivieri dos Santos

RESUMO: A captação e reutilização da água da chuva a cada dia se torna mais necessária por 
diversos fatores, devido à escassez e ao crescimento populacional. Considerando que a respon-
sabilidade social envolve práticas voluntárias, individuais, coletivas ou empresarias voltadas para 
o desenvolvimento sustentável do planeta e ações que promovam o bem-estar, estudar o reuso da 
água pode promover atitudes que levem em conta o desenvolvimento humano e crescimento econô-
mico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo a 
sustentabilidade. O trabalho teve como foco analisar a importância da reutilização da água pluvial em 
ambientes rurais e urbanos, por meio de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida pela utilização de 
técnica descritiva. A aplicação de tecnologias simples de captação da água pode fazer uma transfor-
mação no meio que o homem moderno está inserido e melhorar a qualidade de vida da população.

PALAVRAS-CHAVE: Captação da água da chuva. Reúso. Água. Recursos Hídricos. Sustentabilida-
de.
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Projeto de pesquisa: quadra esportiva de vôlei de areia

AUTORES: Bruna Luiza Visoná e Vinícios Andreazza 

PROFESSOR ORIENTADOR: Carmo André Meinertz

RESUMO: Este projeto tem por objetivo proporcionar inúmeras alternativas de entretenimento e ati-
vidades esportivas para os estudantes e sociedade em geral da comunidade de Fazenda Souza, em 
Caxias do Sul-RS, promovendo a integração entre seus moradores, por meio da instalação de uma 
quadra esportiva de vôlei de areia. Este estudo fundamenta-se em pesquisas bibliográficas referen-
tes ao esporte como agente de transformação social. O ciclo do PDCA será à base de desenvolvi-
mento do projeto de instalação da quadra. Entende-se que o esporte é um grande agente de trans-
formação social, pois com ele pode-se desenvolver atividades dentro da escola e também fora dela. 
Dessa forma, a interação da comunidade torna-se cada vez mais notável. A força inclusiva do esporte 
traz a oportunidade de ajudar na socialização e orientação dos indivíduos, os incluindo socialmente, 
auxiliando na redução do individualismo e contribuindo com a prevenção do uso de drogas.

PALAVRAS-CHAVE: Entretenimento. Esporte. Fazenda Souza. Transformação social. 
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Curso: Graduação em Agronegócio

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Compostagem doméstica

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Wagner Hennicka

RESUMO: O objetivo do presente projeto é conhecer a técnica de compostagem, propondo reciclar, 
reduzir e reaproveitar material orgânico. Justificado pela necessidade de repensarmos hábitos e pro-
cessos com relação ao ciclo do lixo orgânico, os autores apresentam vantagens da compostagem 
frente ao método tradicional de descarte de lixo. Esta abordagem está vinculada à principal meto-
dologia aplicada ao projeto, qual seja, metodologia intervencionista. Pretende-se desenvolver uma 
maneira mais efetiva de aproveitamento dos resíduos orgânicos produzidos pelos moradores de um 
condomínio, reutilizando-os em forma de adubo orgânico para as cultivares existentes na horta do 
mesmo, utilizando os princípios de compostagem doméstica, e criando, assim, um ciclo orgânico. 
Esse processo envolve os moradores, incentiva novos hábitos de separação de lixo produzido, con-
tribuindo, também, para outros fins como a reciclagem e desenvolvendo uma melhor conscientização 
ambiental. Dessa forma, geram-se benefícios para o meio-ambiente, para as plantas desenvolvidas 
com este tipo de adubação e para os consumidores. Concluindo, reforça-se a necessidade de ações 
que não só conscientizem a população, mas que auxiliem no desenvolvimento prático da composta-
gem, derrubando pré-conceitos relacionados à técnica de compostagem domiciliar.

PALAVRAS-CHAVE: Compostagem. Reciclagem. Meio-ambiente. Ciclo orgânico. Horta.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO SUSTENTÁVEL DE PROCESSOS
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão sustentável de processos

TÍTULO: A evolução da contabilidade e a atuação do profissional contábil

AUTORES: Camila da Rosa, Milena Scopel e Tainá Simioni Fochezatto

PROFESSOR ORIENTADOR : Milton Farina

RESUMO: O trabalho apresenta a introdução da história da contabilidade, desde o seu surgimento 
até a evolução na maneira de efetuar os processos contábeis. Apresenta-se a chegada da conta-
bilidade no Brasil, com foco no desenvolvimento do perfil do contador graduado em contabilidade, 
retratando os seus deveres e responsabilidades ao exercer a função, pois a presença do profissional 
contábil é cada vez mais imprescindível para a sociedade. Dessa forma, o presente artigo pretende 
evidenciar a importância do profissional contábil no decorrer da história, e para todas as organiza-
ções, controlando e organizando fatos e bens para a sociedade, deixando para trás a ideia que o 
contador somente servia para preencher guias e pagá-las. Hoje o profissional deve ser qualificado e 
sempre trabalhar para o crescimento das organizações de forma ética e honesta.

PALAVRAS-CHAVE: História. Contabilidade. Ética. Profissional contábil.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LEGISLAÇÃO TRABALISTA E TRIBUTÁRIA
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Legislação Trabalhista e Tributária

TÍTULO: Empresario individual x EIRELI:vantagens e desvantagens para o empreendedor

AUTORES: Cristiane Eloisa Zanol, Paola Rodrigues Maio e Patrick Rech

PROFESSOR ORIENTADOR: Marcio Vanderlei Saueressig

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar duas modalidades de registro de empresas 
individuais existentes na legislação brasileira. Inseridas nas atividades econômicas civis, no que se 
refere à constituição, ao registro, à escrituração e seu enquadramento conforme o código civil, uma 
empresa individual pode ser constituída na forma de uma EIRELI (Empresa Individual de Responsa-
bilidade Limitada) e na forma simplificada de EI (Empresário Individual). São apresentadas as carac-
terísticas inerentes às duas formas de constituição, considerando quais as pessoas são capazes a 
ser administradoras e sócias, o tratamento dado ao patrimônio nessas duas modalidades, e o que é 
uma empresa e quem é o empresário de fato perante a lei que a representa. Este estudo foi feito a 
partir de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e de nível exploratório, considerando a 
literatura e arcabouço legal existente sobre o tema. Como resultado final, é apresentado um quadro 
resumo das principais diferenças entre as duas modalidades de empresas individuais.

PALAVRAS-CHAVE: Empresário. Empresário individual. EIRELI (Empresa Individual de Responsa-
bilidade Limitada). EI (Empresário Individual).
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Legislação Trabalhista e Tributária

TÍTULO: A Importância dos modelos de tributação aplicados  à função gerencial nas empresas

AUTORES: Andresa Luana Guedes Lopes de Oliveira e Kellen Caroline Almeida

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: Este artigo aborda umas das maiores preocupações da função gerencial das empresas, 
a alta carga tributária, pois os tributos aumentam seus custos e consequentemente diminuem seus 
lucros, afetando assim de forma direta sua competitividade no mercado. Dessa forma, explanamos 
os conceitos dos regimes de tributação vigentes na legislação brasileira, com intuito de informatizar 
o público na tomada de decisão no enquadramento mais viável para suas empresas. Também res-
saltamos a importância do contador no momento da aplicação correta das tributações, com intuito 
de manter empresas enquadradas em um regime fiscal regular. Nesse sentido, pretende-se auxiliar 
o administrador na melhor tomada de decisão possível, para manter mais empresas em atividades.

PALAVRAS-CHAVE: Regimes de Tributação. Legislação. Tributos.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Legislação Trabalhista e Tributária

TÍTULO: Incentivos fiscais: uma alternativa contra a crise

AUTORES: Débora Cristiana Maciel Keiel, Marcelo Kuser Kirsch e Valéria Dalanholli dos Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo

RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal conhecer a Lei de Incentivos Fiscais e demonstrar 
quem pode utilizar esse benefício, como calcular, fazer a doação e o número de empresas (entida-
des) que a utilizam. O intuito foi explorar as leis e realizar uma pesquisa quantitativa, na qual foram 
entrevistados dez contadores de empresas de Lucro Real, a fim de demonstrar os resultados e fazer 
um panorama com a situação atual do país, fundamentando como a contabilidade é fundamental na 
administração das empresas. Afinal, o resultado pode ser benéfico tanto para as empresas quanto 
para as entidades beneficiadas pelo incentivo. 

Palavras-chave: Lei. Incentivos fiscais. Impostos. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Legislação Trabalhista e Tributária

TÍTULO: Legislação E contabilidade tributária: estudo de caso sobre o terceiro setor na forma-
lização das atividades do grupo amigos solidários

AUTORES: Lisandra Affonso e Lisane Neves

PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Ines Schuck

RESUMO: O presente trabalho trata de um estudo de caso sobre os procedimentos necessários na 
área da legislação tributária em uma organização do Terceiro Setor. Nesse sentido, buscamos fazer 
um levantamento bibliográfico e documental para contextualizar os procedimentos necessários para 
a criação de uma Organização Não Governamental (ONG). A seguir, foi realizado um levantamento 
de informações junto ao grupo independente Amigos Solidários, criado por um grupo de amigos e 
que tem interesse em formalizar suas atividades em uma ONG. O grupo voluntário desconhece os 
procedimentos necessários para a concretização de uma ONG. Portanto, o presente artigo irá evi-
denciar a importância de ações vinculadas à Legislação e à Contabilidade Tributária, contribuindo 
para a otimização de recursos e avaliação de viabilidade para a formalização de uma ONG. Tal artigo 
pode lançar luzes a outras organizações ou grupos interessados em fundamentar a criação de ON-
G´s com base na legislação vigente para o Terceiro Setor. 

PALAVRAS-CHAVE: Legislação Tributária. Contabilidade Tributária. Terceiro Setor. Organizações 
Não Governamentais.
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Abandono De Animais: Uma Questão De Saúde Pública

AUTORES: Bruna da Silva Santos e Gabriela Anziliero Tomé

PROFESSOR ORIENTADOR: Cláudio Cristiano Liell

RESUMO: Os animais que vagam hoje pelas ruas estão sujeitos a todo tipo de perigo. Sua opção 
de alimento é o lixo descartado e a água suja que corre nas ruas ou doações de pessoas caridosas. 
Dessa forma, tornam-se propensos a contrair e transmitir doenças, como sarna, pulgas, carrapatos, 
feridas, raiva e leptospirose. Por morarem nas ruas correm grandes riscos de serem atropelados 
ou maltratados, passam frio, fome e tristeza, além disso, podem acarretar riscos também para as 
pessoas, pois suas doenças são transmissíveis. Dessa forma, este trabalho está sendo realizado 
com o objetivo de ajudar a ONG Amor Vira Lata na divulgação de seu nome, em projetos novos e 
aqueles que se encontram em andamento. Através deste estudo de caso, com caráter qualitativo, foi 
possível levantar dados sobre a atual situação da ONG, da forma como são realizadas as ações, de 
onde vem seus recursos, bem como os pontos positivos e negativos que possibilitaram a elaboração 
desse projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Adoção de animais. ONG. Saúde pública.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Responsabilidade Social – um estudo de caso sobre a SOAMA (associação amigos 
dos animais)

AUTORES: Denise de Oliveira Verlindo, Jéssica Aparecida Lisboa da Silva e Meise Tavares da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Rodrigo Gustavo Aguzzoli Colombo

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar dados informativos sobre a atual situação finan-
ceira e estrutural da entidade Associação Amigos dos Animais (SOAMA), localizada na cidade de 
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Para isso, foi desenvolvida uma coleta de dados através de uma 
entrevista em caráter exploratório qualitativo, além de um estudo de caso baseado em visitas ao local 
e análise dos dados fornecidos. Com base nisso, pôde-se perceber que a entidade precisa de muita 
ajuda não somente financeira, mas também gerencial para manter-se e seguir realizando seu princi-
pal objetivo: ajudar animais carentes e em situações de vulnerabilidade. O estudo permitiu visualizar 
de maneira mais clara os verdadeiros problemas enfrentados pela entidade e com isso desenvolver 
um projeto a fim de torná-la autossustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Administração. SOAMA. Sustentabilidade.
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Doações independentes e voluntárias: proposta para desenvolver na cidade de caxias 
do sul, o hábito de se efetuar doações pela internet

AUTORES: Alexandra Eduarda de Oliveira Borges, Nathalia Danielli Monteiro e Thalles Jose Toss

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernando Williges

RESUMO: Este projeto baseia-se na problemática referente a doações. Por meio de uma pesquisa 
de campo pretendeu-se analisar como se comporta a população caxiense com relação a doações, 
e qual o meio ideal para que as mesmas sejam efetuadas. Entrevistaram-se pessoas físicas e jurídi-
cas, para verificar se há disposição delas no que diz respeito a doações. Por outro lado, procurou-se 
saber também a reação das mesmas quanto à implantação de um ambiente virtual para se efetuar 
essas doações. Verificou-se que 84,4% dos entrevistados costumam efetuar doações e a frequência 
com que fazem ficou assim definida: 26,3% dos entrevistados costumam fazer doações pelo menos 
uma vez por mês; 63,1% fazem doações menos de uma vez por mês; e 10,6% dos envolvidos cos-
tumam doar mais de uma vez ao mês. Quanto à proposta de implantação de um site para que seja 
possível efetuar-se doações utilizando a internet, a ideia foi aprovada por 80% dos entrevistados, o 
que valida o estudo e abre espaço para a implantação do projeto proposto.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Doações. Site. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Moradores de rua no município de Caxias do Sul

AUTORES: Demi Moore, Letícia Oliveira e Ludmila Picolotto

PROFESSOR ORIENTADOR: Sandra Kuhn

RESUMO: No presente trabalho a responsabilidade social é vista como a cidadania entre as em-
presas e a sociedade, é um ato de caridade com o próximo. O trabalho refere-se às pessoas em 
situação de rua em Caxias do Sul-RS e tem como objetivo saber o motivo que leva essas pessoas a 
morar na rua. Além disso, pretende-se identificar quais são os projetos realizados pela prefeitura que 
eles conhecem e que podem buscar auxílio. Também tem o intuito de verificar quais são os métodos 
que a prefeitura de Caxias de Sul utiliza para essas pessoas carentes e também o que a sociedade 
colabora para resgatá-los dessa realidade. Identificou-se que a principal causa dessas pessoas te-
rem uma vida na rua é por serem usuários de drogas e alcóolatras, e algumas delas recusam ajuda, 
pois na rua existe liberdade para tudo. Diariamente, nos deparamos com pessoas vivendo embaixo 
de marquises e viadutos, por um momento pensamos que não há projetos sociais e entidades que 
os ajudem. A FAS (Fundação de Assistência Social) vem resgatando esses indivíduos e recolocando 
no mercado de trabalho e os posicionando na sociedade novamente. Existem projetos no município 
que auxiliam nas necessidades mais básicas. O trabalho dessas entidades não é fácil, mas o objetivo 
é que essas pessoas tenham sua autonomia e saiam da rua.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Pessoas em situação de rua. Projeto social. 
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Curso: Graduação em Ciências Contábeis

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Musicoterapia para dependentes químicos e moradores de rua

AUTORES: Anderson da Silva e Gustavo Macedo Machado

PROFESSOR ORIENTADOR: Gládis Bortoli Poleto

RESUMO: Este projeto tem como objetivo levar música e espiritualidade para que dependentes quí-
micos e pessoas em situação de rua possam buscar o significado de identidade no contexto onde 
vivem. Realizou-se uma atividade na Casa São Francisco, que se localiza no Bairro Cinquentenário, 
em Caxias do Sul-RS, que atende pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Desenvol-
veu-se um culto e um pouco de música gospel para os entes do local, devolvendo a eles a alegria 
de viver e o sentido da vida. Notou-se que os mesmos participaram e demostraram interesse nas 
atividades, motivando-se para uma vida com mais espiritualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social.  Musicoterapia. Dependentes Químicos. Pessoas em 
situação de rua. Espiritualidade.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: TEORIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

NOS DIFERENTES ESPAÇOS EDUCATIVOS
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: Um passo para o mundo das histórias

AUTORA: Danúbia de Oliveira Delara e Irislaine Hoffmann Attolini

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli

RESUMO: O presente trabalho enfatiza a importância de se trabalhar com as crianças a literatura 
infantil. Apresenta conceitos de linguagem e leitura, enfocando a importância de se ouvir histórias e 
do contato da criança desde cedo com o livro. Finalmente, esboça algumas estratégias para desen-
volver o hábito de ler nas crianças. A parte prática do projeto foi realizada na Escola de Educação In-
fantil Crescendo com a Gente, da rede particular, localizada no Bairro Lourdes, em Caxias do Sul-RS, 
com crianças de 5 anos da turma do Jardim II.  Além disso, promoveu-se uma campanha de doação 
de livros novos e usados, que foram entregues à turma escolhida. Com isso, houve a pretensão de 
conduzir as crianças para o mundo do lúdico, da fantasia das histórias, do hábito de ler.

PALAVRAS-CHAVE: Livros. Contação de Histórias. Desenvolvimento infantil. Leitura. Crianças. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: A importância do ensino da arte na escola

AUTORA: Édina Pricila Pereira Polli e Natali Fagundes Corrêa

PROFESSOR ORIENTADOR: Marcia  Adriana de Carvalho

RESUMO: O objetivo deste projeto é apresentar a possibilidade de produção de materiais de divul-
gação sobre as áreas e componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, neste caso, 
especificamente sobre o ensino de Arte na Educação Básica, com ênfase no Ensino Fundamental. O 
projeto apresenta a possibilidade de produção de folder para divulgação das discussões acerca da 
Arte na Educação Básica, com a produção de um material de fácil entendimento, pela linguagem sim-
ples e alcance significativo, compartilhando conhecimento sobre a capacidade criadora, o raciocínio, 
a percepção e o domínio motor. Em uma próxima etapa, o folder será criado, explicando, de forma 
simples e objetiva, o que é a arte, como ela se organiza na Educação Básica e sua importância para 
o desenvolvimento dos estudantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular. Arte na educação básica. Folder. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: A arte-terapia no auxílio do desenvolvimento das crianças com TDAH

AUTORES: Franciele Gomes Paim Nunes e Sabrina de Souza

PROFESSOR ORIENTADOR: Gladis Bortoli Poleto

RESUMO: O presente trabalho consiste em pesquisas de ordem bibliográficas e de vivências esco-
lares, com o intuito de apresentar as contribuições da Arteterapia como atividade que favorece as 
manifestações de aspectos emocionais, comportamentais de crianças que desenvolveram o Trans-
torno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), gerando dificuldade de aprendizagem, uma vez 
que estas podem afetar negativamente a Qualidade de Vida (QV), dificultando a inserção social na 
vida atual e adulta. Nesse sentido, este trabalho destaca a importância de trabalhar com as crianças 
seus problemas psíquicos que vêm sendo cada dia mais frequentes, pois estes devem ser tratados 
precocemente para que não haja danos em sua vida adulta. Com as observações do profissional da 
educação, o sujeito é encaminhado para avaliação com profissionais da área médica e psicológica. 
O trabalho discute também a historicidade da Arteterapia, seus pressupostos e seus recursos como 
pintura, desenho, música, jogos, hora do conto, brincadeiras ao ar livre, entre outros. A Arteterapia 
auxilia o sujeito a expressar-se de forma adequada podendo ser um facilitador desse processo de 
socialização para uma melhor qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Desenvolvimen-
to Humano. Qualidade de Vida. Escola.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: A brinquedoteca como espaço lúdico de reinvenção do brincar com intenção

AUTORES: Helena de Fátima Ramos dos Reis e Fabiane Coelho Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaúcia Helena Gomes

RESUMO: Este artigo trata de analisar a importância da brinquedoteca no desenvolvimento das 
crianças acolhidas em Casa Lar, investigando as contribuições das atividades lúdicas no emocional, 
cognitivo e motor, bem como os estágios dos brinquedos, a faixa etária correspondente, os compo-
nentes, as vantagens e prejuízos dos materiais usados na fabricação dos brinquedos, resgatando o 
desejo do brincar para as crianças como um espaço de socialização e interações. O estudo partiu do 
levantamento bibliográfico sobre o tema e visitas em Casas Lar para verificar a relevância de uma 
brinquedoteca nesses ambientes, nos demonstrando o quanto é importante o lúdico na promoção de 
um ambiente agradável e facilitador da boa convivência, em que o brinquedo possibilita o descobri-
mento de si mesmo, o desenvolvimento das capacidades infantis como espontaneidade e criativida-
de, em que as crianças podem manifestar suas frustrações e dar significação a realidade de estarem 
afastadas de suas famílias.

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedo. Criança. Acolhimento. Casa Lar.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos mãos solidárias

AUTORES: Alessandra Francisco de Souza, Cátia Coradini e Natália Sagaz

PROFESSOR ORIENTADOR: Marcia Adriana de Carvalho

RESUMO: O presente relatório tem por objetivo apresentar o belo trabalho de uma instituição cató-
lica que oferece um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos gratuito às crianças e aos 
adolescentes em vulnerabilidade social e/ou emocional, disponibilizando o acesso à cultura, ao lazer, 
ao aprendizado, à integridade e à formação para a cidadania em prol da construção de um futuro 
promissor para essas crianças e adolescentes. Esta instituição não possui fins lucrativos e é man-
tida pela Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Nesse sentido, o objetivo deste 
relatório é dar ênfase às práticas pedagógicas desenvolvidas num espaço educativo diferente de um 
espaço formal de educação. São oferecidas oficinas diversas: literária, instrumentalização, capoeira, 
esporte e lazer, mosaico, RecreArte e ReciclAção, com o objetivo de desenvolver as habilidades e 
potencialidades das crianças e jovens em todas as dimensões do ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Espaços educativos. Pedagogia. Vulnerabilidade Social. Irmãs do Imaculado 
Coração de Maria. Cidadania.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: Educação em todo lugar: pedagogia hospitalar e sua prática na DOMUS

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: As crianças no setor de Oncologia Pediátrica quando internam no hospital, acabam aban-
donando a escola e seu convívio social, criando um isolamento pessoal, em que as únicas pessoas 
que possuem contato são familiares e médicos. Essa situação nos faz pensar na importância do 
pedagogo durante o processo de tratamento, trazendo para dentro dos hospitais e ONGs o lúdico e 
o pedagógico, oportunizando à criança a aprendizagem adequada a ela nesses espaços não escola-
res, praticando a interação e seu desenvolvimento, criando um ambiente agradável em que a criança 
se sinta inserida na sociedade através de trabalhos diversos, usando da brincadeira uma ferramenta 
na qual a criança vai aprender. A DOMUS, uma das associações responsáveis pela permanência das 
crianças e seus familiares durante o processo do tratamento, criou um ambiente familiar, contando 
com apoio voluntário odontológico e psicológico, mas ainda possui um déficit de profissionais que 
atuem na área pedagógica. Há espaço para brincadeiras, mas sem orientação para a aprendizagem. 
Acredita-se que esse é um espaço de importante atuação do pedagogo, juntando a aprendizagem 
com o processo de entendimento e aceitação da doença.

PALAVRAS-CHAVE: Oncologia. Pedagogo. Aprendizagem. Espaços Não Formais.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: Então, o atendimento a pessoa com deficiência é deficiente?

AUTORES: Daiane Lopes, Edson Coelho e Emanuela Borghetti

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: Nos últimos anos a sociedade vivencia a implantação de uma política de inclusão das 
pessoas com deficiência, marcada pela utilização de medidas de acessibilidade em todos os setores 
da vida comum, permitindo mobilidade, comunicação, convivência e acesso educacional. As legisla-
ções apresentam discursos em defesa da inclusão social e a ideia de acessibilidade como direito da 
pessoa com deficiência e dever dos estabelecimentos de oferecer a mesma. O presente trabalho ob-
jetivou identificar e avaliar as acessibilidades que estão presentes nos estabelecimentos comerciais 
da área central da cidade de Caxias do Sul-RS, utilizando-se de questionários e intervenções de alu-
nos vivenciando o cotidiano da pessoa com deficiência. O resultado final da pesquisa demonstra que 
as acessibilidades oferecidas ainda estão longe de ser consideradas de qualidade, e, além disso, é 
urgente a necessidade de criação de políticas de capacitação e planejamento voltadas para o aten-
dimento a esse público, que visem melhorar as condições de acessibilidade em nossa sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Social. Acessibilidade. Inclusão social.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Teoria e práticas pedagógicas nos diferentes espaços educativos

TÍTULO: Inclusão de crianças e adolescentes nos ambientes educacionais

AUTORES: Daniela Capelletti Rizzon, Estélen da Silva Luis e Fabíola Fabiana de Oliveira.

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadine Brandão do Nascimento

RESUMO: Com este projeto pretendemos criar e inovar escolas e locais educativos com pinturas 
novas, não somente uma pintura comum, mas uma pintura decorada, que traga imagens e uma bela 
arte que, de uma forma agradável, transmita uma boa mensagem para os estudantes e frequentado-
res desses lugares. Essas pinturas e decorações deverão ser realizadas nas áreas mais frequenta-
das das escolas e centros educativos, onde todos os alunos, funcionários e pais tenham acesso. A 
forma como será trabalhado e implantado o projeto tem por objetivo principal tornar estes lugares um 
meio aconchegante e acolhedor entre os usuários, aqueles que precisam de uma boa atenção prin-
cipalmente pelas suas necessidades especiais, os portadores de deficiência física e mental. Além de 
tudo, será uma boa oportunidade para modificar esses espaços, trazendo através dessas pinturas, 
mais vida e alegria, renovando e modificando de forma diferenciada, onde todos os frequentadores 
poderão notar diferenças, tanto no ambiente quanto no bem-estar e no envolvimento desses alunos 
especiais que estarão ali, podendo sentir-se mais acolhidos, interagindo com os demais sem de-
monstração de diferenças e quebrando, quem sabe, todos os tipos de preconceito. 

PALAVRAS-CHAVE: Pinturas. Ambiente escolar. Acolhimento. Pessoas Portadoras de Deficiências.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: FORMAÇÃO DE EDUCADORES
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Formação de Educadores

TÍTULO: Ética e atuação docente

AUTORES: Dieini Carla Crecencio e Jussara Floriano 

PROFESSOR ORIENTADOR: Marcia Carvalho

RESUMO: O presente trabalho diz respeito ao planejamento para elaboração de um artigo acadêmi-
co por duas estudantes do curso de Pedagogia com relação à ética na atuação docente. Para tanto, 
foram elencados quais os passos necessários para essa produção, como seleção de leituras sobre 
ética, definição da ênfase do artigo e iniciação do processo criativo propriamente dito.

PALAVRAS-CHAVE: Artigo. Ética. Pedagogia. Atuação docente.



94

Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Formação de Educadores

TÍTULO: A gestão da escola: o que dizem os professores?

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Fabíola Ponzoni Balzan

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de iniciar a compreensão das relações existentes 
entre os professores e gestores no âmbito escolar sob a perspectiva dos próprios professores. Tal 
fato é de extrema importância, pois é parte integrante para a obtenção de uma gestão democrática, a 
qual, fundamentalmente, tem base na participação de todos os profissionais envolvidos no ambiente 
escolar, bem como a comunidade e a família. Para isso, realizou-se uma pesquisa através da aplica-
ção de um questionário em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental de Caxias do Sul-RS, de 
forma anônima e com participação voluntária. O questionário teve foco na percepção do professor 
quanto à relação dos mesmos com a gestão da referida escola. A maioria dos resultados mostrou 
que existe uma gestão democrática, como por exemplo: há um bom relacionamento entre os pro-
fessores e a gestão (50% responderam como bom), há liberdade de sugerir e realizar críticas (11 e 
8 respostas, respectivamente), a maioria (12 respostas) não relata se sentir acuado, existe apoio da 
direção nas decisões que são tomadas com relação aos alunos e a turma (10 respostas positivas), 
existe atividades em equipe entre coordenação pedagógica, corpo docente e direção (11 respostas 
positivas), entre outros. Porém, como conclusão, também podemos evidenciar que há necessidade 
de aprimoramento, principalmente pela interpretação de respostas obtidas através da utilização da 
opção “outros”. Nesses casos, alguns questionários apresentavam dados que remetiam à necessi-
dade de aprimoramento ou melhoria nessas relações. 

PALAVRAS-CHAVE: Professores. Gestores escolares. Gestão democrática..
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Formação de Educadores

TÍTULO: Formação continuada como valorização dos professores

AUTORES: Gianelli Silva de Campos e Leandro Gonçalves de Freitas

PROFESSOR ORIENTADOR: Gláucia Helena Gomes

RESUMO: Este projeto traz à tona reflexões referentes ao educador em formação continuada. São 
discutidos aspectos em torno da postura profissional que se cobra dos professores, levando em 
consideração mudanças sociais que influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem, 
ao qual o educador e o educando são sujeitos. Discutir qualidade na formação docente não é uma 
tarefa recente e nem por isso torna-se mais fácil ou menos interessante. Alguns questionamentos 
são feitos quanto à qualidade do ensino oferecido pelas instituições formadoras de docentes e sobre 
os resultados da má formação no cotidiano escolar. Neste trabalho, investigou-se sobre a formação 
continuada, seus benefícios, propostas e resultados quando colocada em prática em condições fa-
voráveis ao desenvolvimento do educador. O projeto objetiva o despertar desse profissional para a 
importância da formação continuada na sua prática educacional garantindo a qualidade e universali-
zação do ensino como consta no Plano Nacional de Educação (PNE) que determina diretrizes, metas 
e estratégias para a política educacional nos próximos anos.

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada. Ensino-aprendizagem. Educador. 
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: O aprender a aprender

AUTORES: Daiane de Oliveira, Kesly Mainara Lanfredi Hahn e Wanessa Braz de Souza Borges

PROFESSOR ORIENTADOR: Pe. Joacir Della Giustina

RESUMO: Por observar e constatar com as coordenadoras do Colégio Murialdo que um grande nú-
mero de crianças oriundas do Centro Educativo Murialdo (CEM) têm grandes dificuldades de apren-
dizado, conclui-se que uma atividade de oficina pedagógica poderá auxiliar esses alunos em suas 
dificuldades. Serão diferentes tipos de atividades realizadas em diferentes espaços do colégio. Isso 
é necessário, porque se percebe que determinadas crianças não aprendem em ambientes onde há 
um grande número de pessoas, e este mesmo aluno, às vezes com vergonha, deixa de questionar o 
seu professor das dúvidas que têm.

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades de aprendizado. Oficina Pedagógica. Maneiras diferentes de 
Aprender. Espaços diferenciados do colégio.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Apadrinhamento orientado

AUTORES: Ednilce da Silva Gonçalves e Luis Antonio da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: Este projeto tem como objetivo possibilitar a todas as crianças atendidas nas Casas Lar 
Murialdo a oportunidade de participar de diversas formas de inserção na sociedade, como possibili-
dade de exercer sua cidadania. Assim, propomos o apadrinhamento orientado, possibilitando a todas 
essas crianças e adolescentes as mesmas oportunidades e vivências de quem está bem em sua 
família. Para sua realização, criamos instrumentos de pesquisa aplicados ao coordenador, as mães 
sociais e rodas de conversas com as crianças e adolescentes, para que pudéssemos ter subsídios 
para definirmos quais os eventos, espaços e atividades deveríamos propor. Algumas das atividades 
já foram desenvolvidas, em que os retornos têm sido bastante significativos, o que nos encoraja a dar 
continuidade neste projeto no próximo semestre.

PALAVRAS-CHAVE: Apadrinhamento orientado. Inclusão. Convivência social. Casas Lar Murialdo.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Projeto: guia de orientação. Uma contribuição para o processo de reinserção social 
de pessoas com dependência química

AUTORES: Cristiane Maciel e Marilene Veríssimo Rodrigues dos Santos

PROFESSOR ORIENTADOR: Janaína Oliveira da Silva

RESUMO: Sabemos que a dependência química tem causado grandes problemas na sociedade, 
nas famílias e principalmente nas vidas de pessoas adoecidas por ela. Uma das formas de trata-
mento para essa doença consiste na internação numa comunidade terapêutica, e, ao término desse 
período, ocorre um delicado processo de reinserção social, marcado por várias dificuldades. Com 
o intuito de buscar contribuir nessa reinserção, o presente trabalho constitui-se de pesquisas biblio-
gráficas, diálogos com uma assistente social, entrevistas feitas aos presidentes de honra e atual 
de uma comunidade terapêutica no município de Caxias do Sul, e, posteriormente, uma pesquisa 
efetuada aos internos da mesma. Constatou-se que é possível contribuir confeccionando um guia 
de orientação, no qual contém informações para que os reincidentes possam, exercendo autonomia, 
encontrar onde recorrer diante de alguma necessidade, tendo em vista que nem todos podem contar 
com o apoio familiar. Essas alternativas de lugares e serviços disponíveis no guia podem proporcio-
nar segurança, motivação, esperança, autoestima e outros sentimentos, que despertados nos seres 
humanos, fazem com que sintam desejo de lutar, de tentar de novo, e percebam que sempre haverá 
uma oportunidade para aqueles que desejam mudar.

PALAVRAS-CHAVE: Dependência química. Guia de orientação. Reinserção sociofamiliar.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Oficina gastronômica

AUTORES: Andressa Cassiane Ribeiro, Carolina Calixto Soletti e Júlia Massens

PROFESSOR ORIENTADOR: Nureive Goularte Bissaco

RESUMO: Este projeto tem como objetivo possibilitar a instituição CAPS Joana dArc  arrecadar 
alimentos visando o abastecimento da cozinha, para, a seguir, promover uma oficina gastronômica, 
através da qual a comunidade será instrumentalizada e orientada em como poderá auxiliar na prepa-
ração das refeições diárias. Para o desenvolvimento do projeto, uma campanha de arrecadação de 
alimentos foi planejada. Na sequência, todos os pais e/ou responsáveis pelas crianças da instituição 
serão convidados a participar da oficina gastronômica, devendo preencher uma ficha de cadastro na 
qual irá constar: nome completo, telefone e o melhor dia para participarem da oficina. Espera-se que 
a instituição possa ganhar autonomia e consiga realizar as três refeições diárias, contando com a 
participação efetiva da comunidade atendida.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Autonomia. Oficina gastronômica. CAPS Joana d’Arc .
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Aprendizagem de flauta doce: perspectivas

AUTORES: Fabíula Cordeiro Da Silva, Francyane Garcia Pires Busik e Júlia Cruz

PROFESSOR ORIENTADOR: Fabiola Ponzoni Balzan

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar e valorizar a prática da flauta doce em am-
biente educativo como recurso na aprendizagem musical dos estudantes. O suporte teórico cen-
trou-se em referências nacionais que pesquisam sobre a educação musical como Beyer e Schafer, 
entre outros. Para tanto, planejou-se uma oficina de flauta doce que foi aplicada a estudantes em um 
ambiente educativo não escolar. Por fim, discute os benefícios que a musicalização traz para a vida, 
em vários sentidos.

PALAVRAS-CHAVE: Flauta Doce. Aprendizagem Musical. Ambiente Educativo Não Formal.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Pedagogia e recreação hospitalar

AUTORES: Jeanete Martini Granzotto Dias e Larissa Oliveira de Lara 

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberto Carlos Favero

RESUMO: O objetivo de nossa pesquisa é analisar a importância do lúdico e da recreação como 
terapia e desenvolvimento da autoestima em pacientes internados em hospitais. Em visita ao Hospi-
tal N.S. do Pompéia e entrevistas com as equipes de “Espanta Dodói” e “Médicos do Sorriso” - que 
atuam na inserção das atividades lúdicas no processo de cuidar da ludocidade, estimulando o brincar 
e promovendo uma assistência humanizadora -, observamos como é importante a ludoterapia nos 
hospitais. Nesses serviços estão agregados psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, médicos, enfermeiros, pessoas especializadas em música e artes cênicas. Esses pro-
fissionais colaboram para a melhoria da autoestima e também no humor dos pacientes, no tratamento 
físico e cognitivo, proporcionando menor dificuldade em aceitar o tratamento e procedimentos muitas 
vezes angustiantes, dolorosos e depressivos. A ludocidade constitui uma ferramenta importante no 
tratamento de pacientes hospitalizados. Sendo assim, cabe aos profissionais responsáveis pela área 
da saúde se empenharem na busca pela valorização do lúdico no âmbito hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Pacientes. Ludoterapia. Hospitalização.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Humanizar o humano

AUTORES: Amanda Boss, Barbara Demetrio e Náthali Toniolli

PROFESSOR ORIENTADOR: Roberta Lopes Augustin

RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo compreender como ocorre o processo 
da Pedagogia Hospitalar desempenhado no Hospital Geral de Caxias do Sul, considerando a crian-
ça hospitalizada e sua família; analisando como ocorre o processo da pedagogia Hospitalar em si; 
a ocorrência de integração da criança hospitalizada com os recursos e atividades propostas pelos 
profissionais, avaliando se há diferença entre o trabalho pedagógico realizado entre o profissional 
da área da pedagogia com o de outra área. Com o desenvolvimento deste trabalho, para o qual rea-
lizamos visitas ao hospital e entrevistas, obtivemos grandes resultados, pois pudemos contemplar 
essa área da pedagogia até então pouco conhecida, de maneira a aumentar nosso conhecimento e 
experiências. Foi de grande valia para nosso crescimento profissional e pessoal. Diante do disposto, 
pretendemos dar continuidade a esse estudo no próximo semestre, podendo viabilizar um plano de 
ação, para auxiliar na arrecadação de materiais pedagógicos que são utilizados em grande quanti-
dade no projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Hospitalar. Responsabilidade Social. Modalidade de ensino. Huma-
nização.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Livros, a esperança de um aprendizado melhor

AUTORES: Franciele Neves Termus, Gabriela dos Santos Furlaneto e Milene dos Santos Capovilla

PROFESSOR ORIENTADOR: Karen Caon

RESUMO: Tendo em vista a importância da leitura, que traz diversos benefícios para a vida humana 
propiciando ao indivíduo uma melhoria em vários aspectos de seu desenvolvimento, este trabalho 
tem como objetivo arrecadar livros literários para auxiliar o Centro de Atenção a  Criança e ao Ado-
lescente Murialdo - Murialdo Santa Fé. Pretende-se, dessa forma, ampliar a quantidade de livros da 
instituição, que atende ao público infanto-juvenil. Assim, a leitura será estimulada, visando contribuir 
na formação de cidadãos conscientes. Sabe-se que a entidade não possui muitos livros destinados 
ao público-alvo, portanto pretende-se arrecadar doações para essas crianças e adolescentes, em 
específico, pois se acredita que, com o estímulo por meio da leitura, o futuro dos atendidos será re-
pleto de aprendizagens.

PALAVRAS-CHAVE: Murialdo Santa Fé. Arrecadação de livros. Leitura.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Música na educação especial

AUTORES: Tamara Fernanda Vianna da Cunha, Maiara da Silva Ferraz e Adriana Aparecida Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadine Brandão

RESUMO: A presente pesquisa refere-se ao estudo da música no contexto da educação especial, 
com a apresentação de uma análise de como a música pode beneficiar a aprendizagem de alunos 
portadores de necessidades intelectuais. Essas pessoas podem e devem estar inseridas no ensi-
no regular ou em instituições e escolas especializadas. Objetivamos demonstrar os benefícios da 
música no processo do desenvolvimento de seu intelecto e também apresentar uma forma de levar 
tais benefícios até essa realidade. Com boa vontade, baseada em teorias, é possível promover e 
desenvolver etapas que outrora eram impossíveis de se imaginar. Dessa forma, mostrar-se-á que ter 
alguma necessidade especial ou limitação não significa que o indivíduo não se desenvolverá para ser 
independente. Indo ao encontro disso, a música será o fio condutor para tanto. 

PALAVRAS-CHAVE: Música. Deficiência. Aprendizagem.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Fitoterapia

AUTORES: Eduarda Maria Venson, Magda dos Santos Fagundes Gonçalves e Viviana Guerra Ma-
chado

PROFESSOR ORIENTADOR: Nadine Brandão

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar características gerais da fitoterapia, que é conhe-
cida desde os tempos remotos, sendo por muito tempo o único instrumento disposto ao homem para 
o tratamento de doenças. Destaca-se por curar ou aliviar enfermidades, como também na prevenção 
das mesmas. Essa terapia age com profundidade e sem agredir o organismo, mas se usada em 
excesso pode causar problemas à saúde, como qualquer outro medicamento. Além disso, diversas 
plantas são utilizadas no dia a dia e as pessoas não se dão conta de suas propriedades, nem sa-
bem seus benefícios para a saúde. A procura desses alimentos vem crescendo consideravelmente 
nesses últimos tempos, pois além de ser naturais têm baixo custo e, muitas vezes, agem com mais 
rapidez na cura das doenças. Sua prática contempla dois usuários: os que usam em preparações 
simples e os que usam o produto industrializado ou manipulado. Por isso, antes de começar usá-los 
deve-se procurar um médico que irá passar sua origem, forma de usar e a quantidade. Todo fitoterá-
pico industrializado é regulamentado pela ANVISA, que controla a produção, liberação para o uso e 
acompanha a comercialização, retirando-o do comércio caso apresente risco a população.

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia. Plantas medicinais. Medicamento. 
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: História contada

AUTORES: Carolina Busik, Caroline Porciuncula Alvares e Eduarda Brognoli

PROFESSOR ORIENTADOR: Janaína Oliveira da Silva

RESUMO: Este projeto busca contribuir na construção de valores, como a empatia, humildade, com-
prometimento, autoestima e perdão, que são essenciais para a formação da personalidade de um 
indivíduo. Este trabalho será desenvolvido em uma das Casas Lar pertencente ao Instituto Leonardo 
Murialdo, durante oito encontros, uma vez por semana. Esses valores serão construídos junto com 
as crianças através da contação de histórias, com fantoches, dramatização e reflexão da mensagem 
a ser passada. Espera-se que as crianças consigam refletir sobre os desafios que enfrentarão atra-
vés das experiências e situações vividas pelos personagens e que elas comecem a se interessar 
pela leitura, pois a formação de valores, hábitos que o indivíduo terá como base por toda a sua vida, 
e do gosto pela leitura, é adquirida em sua maior parte na Educação Infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Valores. Contação de Histórias.
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Curso: Graduação em Licenciatura em Pedagogia

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: O esporte como meio de socialização

AUTORES: Elisabete Rodrigues da Silva Schardosim, Fernanda Reis Lamb e Loreci Tartari do Ama-
ral

PROFESSOR ORIENTADOR: Glaucia Helena Gomes

RESUMO: Um dos propósitos dentro do contexto Responsabilidade Social é a importância do es-
porte na educação de adolescentes de um Centro Educativo. Esta pesquisa ressalta o esporte como 
aliado na educação, na saúde e na inclusão social, pois diminui a violência dentro e fora da escola. 
Além disso, adolescentes que têm atividades complementares como esportes passam a ter melhor 
rendimento escolar. Em suma, para evitar evasão escolar, o esporte é sugerido como suporte para 
incentivar jovens a não desistir de se tornar um cidadão melhor.

PALAVRAS-CHAVE: Esporte. Educação. Evasão Escolar. Socialização.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: GESTÃO DE PESSOAS
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Feedback um instrumento de desenvolvimento profissional

AUTORES: Andriele Gonzato da Silva, Isadora Alves da Silva e Lucas dos Santos Soares

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O feedback é considerado uma maneira simples de manter seus funcionários alinhados 
às expectativas e ao planejamento estratégico da organização, pois os possibilita visualizar, enten-
der e compreender suas qualidades, pontos de melhoria e o impacto de suas ações nos resultados 
da empresa, além de colaborar nos processos motivacionais. O objetivo deste artigo é de abordar e 
apresentar possíveis fatores que dificultam a utilização do feedback por lideranças empresariais. Foi 
realizada pesquisa com um grupo de 6 (seis) líderes e 5 (cinco) colaboradores atuantes em diferen-
tes setores. Os dados foram levantados através de pesquisa de campo com, aplicação de questio-
nário, e pesquisa bibliográfica para compreensão e entendimento sobre o tema e demais assuntos 
relacionados.

PALAVRAS-CHAVE: Feedback. Liderança. Gestão. Avaliação de desempenho.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Contratar errado: qual é o preço?

AUTORES: Alana Iob Beck, Graziela Conte Isoton e Jucéli Moreira Lemos

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O presente artigo trata dos custos de uma má contratação, mostrando a importância da 
atenção que o profissional de RH precisa ter a uma série de fatores, no momento do recrutamento e 
seleção. O objetivo deste trabalho é saber quais são os pontos importantes para a contratação que 
não deu certo, cogitando possíveis falhas que podem acarretar em processos trabalhistas e perdas 
para a empresa. A metodologia utilizada consiste de uma pesquisa qualitativa, seguida da técnica 
bibliográfica. Foram coletados dados através de uma entrevista semiestruturada aplicada em profis-
sionais da área de recursos humanos ou que estejam envolvidos com o processo de demissão. No 
total foram coletados sete questionários com as suas respectivas respostas.

PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento. Demissão. Custos. Processos trabalhistas.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Coaching no RH, uma ferramenta assertiva

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: O presente artigo científico tem como objetivo esclarecer o conceito desta ferramenta 
bastante difundida e utilizada atualmente no mundo corporativo, o coaching. Após identificação da 
demanda por conhecimento e divulgação do tema viu-se a necessidade de expor os seguintes as-
pectos em relação a esta prática: o histórico do coaching, como ele surgiu, como se desenvolveu, 
quais são as nomenclaturas corretas (coach, coaching e coachee), o que efetivamente é o coaching, 
quais são as funções do coaching, esclarecer e desvendar os mitos envolvendo o assunto, quais são 
os diversos tipos de coaching, principais ganhos para a organização que implementa a ferramenta e 
para o indivíduo que recebe a mesma, como são os processos e os métodos corretos e recomenda-
dos, as metas e objetivos a serem alcançados com esta prática, principais obstáculos e, finalmente, o 
coaching sendo utilizado no RH corporativo, que trata-se do foco deste estudo. Para exemplificar tais 
conceitos foi utilizada pesquisa bibliográfica, qualitativa e documental, que demonstra a importância 
desta prática dentro das organizações. Como resultado pode-se diagnosticar que o coaching trata-se 
de uma ferramenta que se utilizada da maneira correta, pode e deve revolucionar a forma como o 
departamento de RH das empresas gerencia seus processos de desenvolvimento de pessoas, tor-
nando-os mais produtivos, interativos e focados em resultados. Sendo assim, é de vital importância 
que as organizações tenham os conhecimentos expostos neste artigo para implantar, desenvolver e 
colher os frutos positivos desta excelente ferramenta do departamento de Recursos Humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Coaching, RH, Ferramenta,
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: As influências no processo de escolha profissional em jovens do ensino médio

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Rodrigues Sobrosa 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar e compreender a percepção dos jovens 
sobre a influência em sua escolha profissional. Além disso, buscou-se analisar as intervenções do 
grupo escolar, familiar e dos amigos nesse processo. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualita-
tiva de caráter exploratório cujos participantes foram três jovens de idade entre 17 e 18 anos, que 
estavam cursando o terceiro ano do ensino médio de escola particular do município de Caxias do Sul. 
Para tanto, foi criado um roteiro de entrevista semiestruturada para abordar as questões pertinentes 
para a pesquisa. Posteriormente, os dados foram analisados através de análise de conteúdo temá-
tica proposta por Bardin. Tendo em conta as entrevistas realizadas pôde-se constatar que os jovens 
demonstraram grande interesse em ingressar na faculdade e que suas escolhas profissionais sofrem 
influências, principalmente, da família, mesmo que de forma indireta e implícita.

PALAVRAS-CHAVE: Escolha profissional. Influências. Adolescentes. Ensino Médio.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Modelo simplificado de avaliação de desempenho

AUTORES: Carla de Campos Pezzi e Franciele da Silva Vieira

PROFESSOR ORIENTADOR: Fernando Luiz Guerra

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo simplificado de Avaliação de 
Desempenho para ser adotado nas organizações que ainda não possuem e querem implantar este 
tipo de ferramenta. Também tem o intuito de analisar a Avaliação de Desempenho nas organizações, 
quais os benefícios que tal avaliação pode trazer para os funcionários e para a empresa, e ainda as 
desvantagens dessa avaliação quando não aplicada corretamente. Busca mostrar a avaliação de 
desempenho como um apoio ao desenvolvimento profissional dos funcionários nas organizações, 
destacando alguns de seus principais conceitos. Essa ferramenta é uma estratégia importante para 
as organizações obterem vantagens no mercado, através da valorização dos seus funcionários e dos 
resultados alcançados por eles, pois ao utilizar a avaliação de desempenho, uma organização além 
de conseguir avaliar o desempenho dos funcionários na execução de suas atividades, possibilita que 
seja impulsionado o desenvolvimento dos profissionais que se destacam.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de desempenho. Organizações. Empresa. Funcionários.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Gestão de Pessoas

TÍTULO: Acidente de trabalho: um estudo exploratório

AUTORES: Michele Borges, Marcio Paschoal e Thais Dias Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR: Gênesis Rodrigues Sobrosa

RESUMO: Este estudo foi realizado com o objetivo de identificar os fatores de risco de acidente de 
trabalho em profissionais da área da saúde de um hospital do município de Caxias do Sul. O deli-
neamento desta pesquisa foi de cunho qualitativo e exploratório. Para isso, foi criado um roteiro de 
entrevista semiestruturada para abordar as questões da pesquisa. Posteriormente, os dados foram 
analisados através de análise de conteúdo temática proposta por Bardin. Tendo em vista as entre-
vistas realizadas, pode-se constatar que os resultados apontam que os participantes recebem trei-
namentos sobre a norma que regulamenta as medidas de proteção e segurança na área da saúde 
(NR32). Além disso, a empresa fornece os equipamentos de segurança, porém, devido ao excesso 
de confiança e sobre carga de trabalho, as tarefas acabam sendo interrompidas por acidentes de 
trabalho tanto com materiais pérfuro-cortantes como com material biológico.

PALAVRAS-CHAVE: Acidente de trabalho. Saúde. Prevenção
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
TEMÁTICA: LIDERANÇA
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: Liderança nas gerações

AUTORES: Amanda Ramos e Fabiana Vens de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: Janay Caon Pieruccini

RESUMO: Através de uma liderança eficiente, são obtidos resultados prósperos e positivos, sendo o 
líder, um agente motivador, que inspira sua equipe a realizar as atividades com afinco e dedicação. 
Seu papel é fundamental para o bom funcionamento da relação entre as pessoas no ambiente de 
trabalho. Este artigo apresenta conceitos de liderança, tipos de líderes e as gerações, traçando um 
paralelo entre o relacionamento interpessoal, os tipos de lideres e as gerações por estes conduzidas. 
A riqueza do tema escolhido despertou o desejo de aprofundar ainda mais os conhecimentos obtidos 
através desse estudo, dando continuidade a ele no próximo semestre.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Gerações. Relacionamento Interpessoal.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: A Motivação como energia nas organizações

AUTORES: Liliane Aparecida dos Santos, Eliane Fátima dos Santos Oliveira e Simone Oliveira Pe-
reira

PROFESSOR ORIENTADOR: Pavlova Perizzollo Leonardelli

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar de forma breve a visão da teoria motiva-
cional, pois a definição do tema pode variar, desde a definição de que surge com estímulos internos 
ou externos até a visão de que a motivação pode ou não ser criada e aumentada por recompensas 
salariais. Dentre as diversas teorias, são abordadas neste artigo a Teoria das Necessidadesde A. 
Maslow, a Teoria dos dois Fatores de Herzberg, a Teoria da Equidade de Adams e a Teoria do Refor-
ço, de Skinner. O artigo também discorre sobre a motivação financeira, destacando a preocupação 
das organizações com o reconhecimento dos recursos humanos, que por consequência desse fato 
investem cada vez mais em pacotes de benefícios e de serviços sociais aos seus colaboradores, 
como uma parte considerável da remuneração total, para causar motivação.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Recursos Humanos. Remuneração.Organização..
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Liderança

TÍTULO: A importância dos profissionais de recursos humanos no desenvolvimento de líderes

AUTORES: Graziele Suliane Dias Peruzzo, Priscila Fernandes Dinnebier e Tatiana Elisa Kummer

PROFESSOR ORIENTADOR: Noélia Anabel Rodrigues Duera

RESUMO: Este artigo visa compreender o conceito de liderança, bem como o seu desenvolvimento 
para colaboradores com cargo de gestão pelos profissionais de Recursos Humanos. Apresentam-se, 
portanto, as principais ferramentas para tal fim, como: Avaliação de Desempenho, Coaching e Fee-
dback. Para o melhor entendimento da relação da gestão de pessoas e da liderança, foi apresenta-
do um breve histórico do setor de Recursos Humanos para evidenciar a sua evolução, mostrando, 
assim, que o desenvolvimento de líderes é uma tarefa contínua e sem receita, o que preocupa o 
cotidiano dos profissionais de recursos humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Desenvolvimento de líderes. Gestão de Pessoas.
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
 TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Resgatando a importância do idoso

AUTORES: Carina Subtil Ramos e Maria Clara Covatti Pires

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Girondi Copelli

RESUMO: Esse projeto tem como objetivo apresentar os resultados de uma ação social realizada 
no Lar São José, instituição de cuidados a idosos, localizada na cidade de Caxias do Sul. Foi desen-
volvido um estudo das demandas da instituição. Com base nessas informações promoveu-se uma 
campanha de arrecadação de itens essenciais, bem como, uma confraternização com o intuito de 
ampliar o convívio social e a troca de experiências. Através dessa ação foi possível atender algumas 
demandas de alimentos e vestuário, bem como, promover um momento de troca de afeto e valoriza-
ção das experiências dos idosos atendidos pela instituição. O projeto permitiu conhecer a realidade 
dos idosos do Lar São José, as carências e demandas que fazem parte dessa realidade, assim, pro-
porcionar momentos de troca e convívio às pessoas que vivem na instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Ação social. Idosos. Convívio social. Lar São José.
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Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Doando o calor do amor no inverno

AUTORES: Alexia Carvalho, Maria Angélica da Silva Lisboa e Samara Da Silva 

PROFESSOR ORIENTADOR: Viviane Girondi Copelli

RESUMO: Este projeto tem como objetivo apresentar os resultados de uma ação social realizada 
no Lar de Idosos Bela Vista, instituição de cuidados a idosos, localizada na cidade de Caxias do 
Sul.  Para aprofundar o conhecimento sobre o trabalho realizado em entidades de atendimento a 
idosos foram necessárias pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa bibliográfica promoveu a 
base teórica para o entendimento da realidade, já a pesquisa de campo possibilitou a identificação 
das necessidades do Lar Bela Vista e a arrecadação de doações de donativos. O projeto permitiu 
conhecer a realidade dos idosos do Lar Bela Vista, as carências e demandas que fazem parte dessa 
realidade, e assim, proporcionar alguns donativos que atendem a algumas necessidades dos idosos 
institucionalizados.

PALAVRAS-CHAVE: Ação social. Idosos. Donativos. Lar de Idosos Bela Vista.



124

Curso: Gestão em Recursos Humanos

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Preconceito étnico

AUTORES: Lara Letícia Jagnow da Silva, Jéssica de Moraes e Eliane Rodrigues

PROFESSOR ORIENTADOR: Ulisses Bisinella

RESUMO: Este projeto pretende abordar o preconceito étnico contra os imigrantes senegaleses 
que residem na cidade Caxias do Sul - RS. O trabalho analisou a discriminação criada com base na 
aparência, agravada pelo fato de serem negros, virem de países pobres e chegarem aos milhares. 
Isso por si só já é combustível suficiente para alimentar preconceitos, explícitos ou não, nos locais 
por onde passam. O objetivo é buscar a forma de minimizar o preconceito étnico contra imigrantes a 
partir da apresentação da sua realidade para alunos da Faculdade Murialdo de Caxias do Sul – RS. 
Em maio de 2016, foi exposta a intenção deste estudo, com a aplicação de um questionário com 
cinco perguntas, cada uma com quatro alternativas, apresentando a realidade de um imigrante para 
os entrevistados e trazendo um imigrante para contar sobre sua vida, dificuldades e motivos de estar 
aqui. De acordo com Oliveira (2015), um dos principais motivos do preconceito é a falta de conheci-
mento da realidade e também a posição que muitas vezes a mídia toma com relação a estas ques-
tões. Foi utilizada uma pesquisa qualitativa para se obter os resultados, aplicada antes e depois da 
exposição de um imigrante aos estudantes. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois se 
pôde observar uma diminuição na percepção negativa que as pessoas viam nestes imigrantes e um 
aumento na questão do conhecimento, ou seja, após a palestra as pessoas conseguiram entender o 
porquê eles estavam migrando, compreendendo suas motivações e sentidos.

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito. Senegaleses. Caxias do Sul-RS. Migrações.
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EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL
 TEMÁTICA: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA WEB
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Aplicação Rhyddau

AUTORES: Vítor Traut

PROFESSOR ORIENTADOR: Petter Rizon

RESUMO: Este trabalho é voltado para a análise e planejamento de prováveis funcionalidades de um 
aplicativo para a banda Rhyddau. Este aplicativo terá como objetivo tanto auxiliar na comunicação 
e troca de dados entre os participantes da banda, como lembrar os integrantes sobre as datas de 
apresentação e ensaios, além de facilitar o acesso às cifras das músicas.

PALAVRAS-CHAVE: Aplicação web.Zend Framework.Banco de Dados.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Neno: proposta de aplicativo para autistas

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

PROFESSOR ORIENTADOR: Samuel Ferrigo

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre o autismo, realizando um 
comparativo entre aplicativos para autistas. E, a partir dessa análise, propor um novo aplicativo. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica para identificar as causas, os níveis, sintomas e tratamentos 
para indivíduos que possuem o Transtorno do Espectro Autista e posteriormente foi realizado um 
comparativo de aplicativos nacionais disponíveis no mercado para auxílio no tratamento ao autista. 
Com base na pesquisa, identificou-se que o autismo é muito particular e individual, e indivíduos com 
mesmo nível autista podem possuir características distintas e consequentemente necessitarem de 
tratamentos diferentes. Sendo assim, aplicativos que podem ser úteis para alguns indivíduos po-
dem não ser para outros. Como conclusão deste artigo, desenvolveu-se a ideia de criação de um 
aplicativo para auxílio na alfabetização de indivíduos autistas com base numa história, permitindo a 
interação do usuário com o personagem e estimulando o desenvolvimento social, além de ser um 
facilitador para o aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Transtorno do Espectro Autista. Aplicativo.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Pré-projeto de aplicativo para monitoramento remoto de infraestruturas de TI - mo-
nitorit

AUTORES: Mayron Dalla Santa de Carvalho e Jones Heckler

PROFESSOR ORIENTADOR: Samuel Ferrigo

RESUMO: O Monitor IT é um projeto de software em formato de aplicativo mobile e web, que consis-
tirá em coletar, agrupar e exibir dados vitais de uma ou mais infraestruturas de TI, remotamente. Este 
pré-projeto foi assim nomeado, pois este documento apresenta o estudo prévio e o detalhamento de 
como deverá ser constituída a ferramenta, com foco na escolha de tecnologias que deverão integrar 
o projeto quando do seu desenvolvimento. Como resultado deste documento, apresentamos as fer-
ramentas que já foram eleitas para integrar o MonitorIT, bem como suas principais características e 
inter-relacionamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema. Infraestrutura. Servidores. Software. Aplicativo.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Evoluindo a aplicação mobile Go/No–Go a versão 2

AUTORES: Flávio José Paganin

PROFESSOR ORIENTADOR: Rafael Denicol

RESUMO: O relatório visa implementar o software desenvolvido para dispositivos móveis que per-
mite aplicar o Teste de Inibição do Comportamento, Modulação e Inibição de Resposta (Go/No–Go), 
agora em nova versão, revista e ampliada. A proposta atual é a de permitir a escolha de variações ao 
ministrar o teste, disponibilizando as opções do uso de figuras, formas e cores além da já apresenta-
da com números no semestre anterior. Revisados os requisitos para a app, mais uma vez optou-se 
por utilizar a ferramenta MIT AppInventor para sua atualização. Como resultado, são repassados os 
requisitos, apresentados aspectos dos novos recursos, as principais telas da aplicação e suas fun-
cionalidades.

PALAVRAS-CHAVE: Go No-Go. Versão 2. Controle Inibitório. Aplicação. Mobile.



131

Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento de Sistema WEB

TÍTULO: BIOPET – aplicação móvel para rede de cadastro de animais de estimação

AUTORES: Laerte dos Reis, Irlane Evangelista e Ricardo Busnello

PROFESSOR ORIENTADOR: Daniel Cotrim

RESUMO: O objetivo principal do projeto Biopet é criar uma aplicação móvel para cadastrar animais 
domésticos em geral. O projeto tem uma segunda e importante ideia de reduzir o número de animais 
abandonados e em situação de risco e sofrimento, e conscientizar a sociedade da importância da 
adoção responsável, mostrando a importância de acolher e a gratificação sem tamanho do carinho e 
amor recebidos pelos animais. O trabalho apresenta um estudo para desenvolver uma rede solidária 
chamada Anjos da guarda. Essa Rede de assistência para animais utiliza conceito de gamificação 
dentro da aplicação móvel Biopet. A aplicação foi desenvolvida não apenas como uma rede para ca-
dastro de animais, para interação em rede social, mas uma oportunidade de efetuar uma boa ação 
aos animais em estado de vulnerabilidade. O desenvolvimento consiste em utilizar os recursos da 
aplicação Biopet para cadastrar animais, e após o cadastro postar informações para encontrar ajuda 
de outras pessoas, possibilitando a integração entre usuários que utilizam redes mobile na ajuda de 
um animal. A rede desenvolvida utiliza conceitos de gameficação, que consiste em bonificar usuá-
rios, participantes da rede, que se envolvam nas ações oferecidas pela assistência. O conceito de 
gamificação cria um ambiente de jogo em determinadas atividades de entretenimento causando uma 
experiência mais cativante ao usuário.

PALAVRAS-CHAVE: Mobile. Assitência. Animais. Biopet.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: LIB

AUTORES: Estevão Bordin, Jonathan Freitas e Sandro Nora

PROFESSOR ORIENTADOR: Eduardo Henrique Frey

RESUMO: O projeto prevê o desenvolvimento de um App Mobile, destinado ao uso específico de 
alunos da Instituição Murialdo. O App permite o acesso dos alunos ao sistema da biblioteca no intuito 
de facilitar a consulta, reserva, retirada e controle de livros. Além de um facilitador, a característica 
principal do App está no fato de prevenir o atraso no momento da devolução do livro, o que resulta 
em multa.

PALAVRAS-CHAVE: App Mobile. Lib. Biblioteca. SGBD. Faculdade Murialdo.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: Desenvolvimento de aplicaçao para dispositivos móveis de planejamento financeiro 
pessoal

AUTORES: Cristiano Diniz Pinto e Rafael Nora

PROFESSOR ORIENTADOR: Peter Rizzon

RESUMO: O presente trabalho apresenta um desenvolvimento de um sistema de planejamento fi-
nanceiro pessoal para dispositivos móveis, com a finalidade de ser uma ferramenta de auxílio aos 
usuários para alcançar a independência financeira por meio do registro e categorização de todas as 
receitas, despesas e controle de metas por categorias. Para tanto, foram empregados os métodos 
de pesquisa qualitativa exploratória sobre os principais temas abordados, além de uma verificação 
de planilhas eletrônicas de orçamento pessoal e estudo de caso de um sistema de planejamento 
pessoal para dispositivos móveis, sendo que a análise é baseada na análise orientada a objetos, uti-
lizando a linguagem de modelagem Unificada (UML) para modelagem gráfica do sistema, permitido 
o desenvolvimento realizado neste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento. Webservice. Xamarin. Azure. Análise. Projeto. Sistema. Dis-
positivo móvel. Orçamento. Planejamento.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Análise e Projeto de Sistema WEB

TÍTULO: A maldição da programação

AUTORES: Mateus da Silva Rodrigues, Paulo Ricardo Lopes Rodrigues e Rodrigo Pauletti

PROFESSOR ORIENTADOR: Janaina Auler

RESUMO: O projeto consiste em desenvolver um jogo no qual os usuários serão inseridos no am-
biente da Faculdade Murialdo. Com o tema “A Maldição da Programação”, o “jogador” deverá passar 
por vários obstáculos até chegar ao seu objetivo. Foram analisadas as dificuldades (medo) encontra-
das pelos alunos na área de programação e, consequentemente, o trabalho também se tornou uma 
maneira de tornar engraçada a relação entre alunos e a programação. Na medida em que o jogo foi 
sendo desenvolvido, criaram-se situações em que os oponentes são representados por ícones de 
programas compiladores (utilizados para programação). Criou-se uma versão BETA que representa 
a passagem do “jogador” pela primeira fase deste jogo. A intenção é dar continuidade a esse projeto, 
construindo ao longo dos próximos semestres sua sequência.

PALAVRAS-CHAVE: Programação. Faculdade Murialdo. Sistemas para Internet. Jogo BETA. Jogos 
digitais.
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Profissional

TEMÁTICA: Desenvolvimento de Sistema WEB

TÍTULO: The Eight Ways

AUTORES: Iago Palhano Borges e Leonardo Silva

PROFESSOR ORIENTADOR: Janaina Auler

RESUMO:O projeto consiste em desenvolver um jogo 3D no qual os usuários deverão percorrer um 
ambiente composto de oito caminhos. Durante esse trajeto o “jogador” irá se deparar com alguns 
obstáculos, sendo que seu objetivo é chegar até a igreja de forma ilesa. Na medida em que o jogo 
vai se desenvolvendo, várias físicas e ações tornam o cenário mais real, como os efeitos de fogo ou 
a água do lago, assim como a sonoridade que faz parte da concepção do ambiente, como os efeitos 
das moedas ou a própria música ambiente. Nessa primeira etapa, cirou-se uma versão Demo do 
jogo, com algumas das funcionalidades que serão adicionadas na futura versão final do game, assim 
para testar a aceitação do público com as ideias que serão apresentadas. A intenção é dar continui-
dade a este projeto, aumentando o número de inimigos, obstáculos e ações dentro desse ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Programação. Jogo. Games. Unreal 3D. Sistemas para Internet.
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EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL
 TEMÁTICA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Curso: Sistemas para Internet

EIXO TEMÁTICO: Responsabilidade Social

TEMÁTICA: Responsabilidade Social

TÍTULO: Projeto de pesquisa: informatização dos processos na Secretaria Municipal De Ur-
banismo De Caxias Do Sul

AUTORES: Ana Paula Geremia Venzon e João Pedro Grasselli

PROFESSOR ORIENTADOR: Eduardo Henrique Frey

RESUMO: O presente trabalho consiste em pesquisa de ordem bibliográfica e de vivências sobre o 
impacto social, ambiental e organizacional da implantação de uma ferramenta de controle e gestão 
de processos, com o intuito de apresentar as contribuições do SMUWeb, Sistema de Controle e 
Gerenciamento de Processos da Secretária Municipal de Urbanismo de Caxias do Sul. Discute tam-
bém a redução na utilização de papel pelo setor, levando em conta o aspecto do custo relacionado à 
tramitação dos processos em dois fluxos, físico e eletrônico. Avalia os resultados obtidos até o mo-
mento de acordo com a ótica dos usuários chave através da aplicação de questionários qualitativos 
e dimensiona a utilização da ferramenta através de dados estatísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade socioambiental. TI Verde. GED. SMUWeb. Processo eletrôni-
co..
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