APRESENTAÇÃO

Prezados leitores,
É com grande alegria que lançamos a primeira edição do Memorial TCC – Caderno
da Graduação.
A FAE está prestes a completar 60 anos de história, e ao longo dessa trajetória
foram produzidos milhares de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). A partir desses
trabalhos originaram-se vários modelos de negócios, projetos de consultoria, produtos,
campanhas e, em especial, artigos científicos com importante contribuição para as
suas áreas de atuação.
Dessa forma, os resultados das pesquisas realizadas pelos discentes de graduação
da FAE inspiraram a organização de um periódico voltado exclusivamente para comunicar
os principais artigos científicos oriundos dos TCCs.
A presente edição é fruto da seleção dos artigos oriundos dos TCCs mais bem
avaliados nos anos de 2014 e 2015. De um total de 161 artigos, que ficaram acima da
linha de corte, os avaliadores selecionaram 30 artigos para publicação. Nesta edição,
o caderno contempla artigos das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia,
Negócios Internacionais, Engenharias, Filosofia, Letras e Pedagogia.
Assim, o caderno aborda assuntos de várias áreas do saber, o que permite que leitores
diversos possam ler resultados de pesquisas com contribuições de diferentes aplicações.
Esta edição está dividida em quatro blocos. O primeiro bloco apresenta 17 artigos
do curso de Administração. Os trabalhos abordam temas que permeiam desde análises
de viabilidade e mercado de capitais até estudos relacionados a gestão de conflitos
entre gerações.
Já no segundo bloco há seis artigos que discutem temas relacionados à tecnologia
da informação no setor contábil, aplicações de teorias econômicas, modelos de
otimização e gestão pública.
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No terceiro bloco o leitor poderá desfrutar de três artigos que abordam
importantes temas da Engenharia, como análise de viabilidade ambiental, gestão de
riscos e eficiência energética.
Por fim, no quarto bloco são apresentados quatro artigos resultantes de pesquisas
na área de licenciatura da FAE. Os artigos relatam resultados de pesquisas voltadas à
importância da contação de histórias nas aulas de inglês, ao processo de alfabetização,
à relação de consumo no ambiente escolar e à discussão filosófica relacionada à
existência humana.
Desejamos a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. Everton Drohomeretski
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão

