APRESENTAÇÃO

Prezados leitores,
É com muita alegria que estamos apresentando a segunda edição do Memorial
TCC – Caderno da Graduação. Nesta edição a FAE Centro Universitário está completando
60 anos. Foi fundada em 29 de maio de 1957 e hoje é uma das mais bem conceituadas
instituições de ensino superior do Paraná.
Como toda instituição de Ensino Superior, a FAE está ancorada no Ensino, Pesquisa
e Extensão. O Memorial TCC – Caderno da Graduação é uma contribuição na área da
pesquisa, que, por sua vez, nasce do ensino e se consolida na extensão.
Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) são a consolidação de anos de estudos
de nossos jovens estudantes. Vários modelos de negócios, projetos de consultorias
e contribuição científica, por meio destes artigos, nasceram do empenho de nossos
preciosos discentes e docenstes.
Esta edição acadêmica, volume 02, é composta por 28 artigos distribuídos em
quatro grandes áreas: 1) Administração; 2) Ciências Econômicas, Contábeis e Negócios
Internacionais; 3) Engenharias e 4) Filosofia, Pedagogia e Letras.
Na área de Administração, o leitor apreciará os seguintes artigos: A imposição do
home office e suas consequências trabalhistas; Análise da viabilidade de instalação de
um sistema de armazenagem de soja: um estudo de caso em uma propriedade de médio
porte no Estado do Paraná; Análise da Viabilidade Econômico Financeira da abertura de
um Bar em Curitiba com a tendência food porn; Consumo feminino de cosméticos na
cidade de Curitiba em 2015 e um estudo de Viabilidade de implantação do food truck
de comida Japonesa na região de Curitiba.
Na área de Ciências Econômicas, Contábeis e Negócios Internacionais, o leitor
apreciará os artigos sobre : Análise da concentração de mercado na indústria de
refrigerantes do Brasil; Regime de meta inflacionária: o comportamento do IPCA e as
políticas econômicas; Ativo Intangível e Capital Intelectual em empresas de tecnologia
da Informação e Impactos da Variação do dólar no Mercado Brasileiro de Exportação de
Madeira de Junho de 2010 a Junho de 2015.
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Na área de Engenharias, os artigos são sobre o Inventário de emissões de gases
de efeito estufa em uma indústria de fertilizantes; Dimensionamento de um trocador
de calor casco e tudo através do método de Bell-Delaware para o aproveitamento da
energia térmica da água quente de um forno a Indução; Estudo de implantação do
TPM em máquinas de corte a Laser TRUMPF; Sistema mecânico de descarga rodoviária
por fricção da Base; Lógica fuzzy aplicada ao mercado de ações; Melhoria e Gestão
do processo do Manafacturing Record Databook (MRB) em uma empresa na área de
óleo e Gás com uso do Business Process Management (BPM); Recygreen® – Sistema
de tratamento de Resíduos Sólidos: um Estudo de caso em munícipios paranaenses e
Utilização da Impressão 3D na Manufatura pra a otimização de processos: um estudo de
caso em Indústrias Automobilísticas.
Na área de Filosofia, Pedagogia e Letras, o leitor encontrará os seguintes artigos:
A racionalidade da fé em Blaise Pascal; A construção da figura ditatorial em Harry Potter;
A reconstrução de sentidos: a leitura de texto a partir do contato com outro; A avaliação
e suas implicações na formação social do sujeito: um debate necessário; A contribuição
do uso das tecnologias para o processo de aprendizagem nos anos iniciais; O papel do
professor de Educação Infantil no processo de formação de sujeitos leitores: uma reflexão
sobre a leitura enquanto prática social e crítica da realidade; Projeto equidade na rede
Municipal de Ensino de Curitiba: da Política Pública à Gestão Escolar; O pensamento
estético-Artístico de Oscar Wilde em A decadência da mentira e The usage of the present
perfect in british and american english.
Agradecemos a todos(as) os(as) senhores(as), autores(as), pareceristas,
coordenação editorial, coordenação de revisão e todos que contribuíram na produção
desta edição do Memorial TCC.
Boa Leitura!

Prof. Dr. Osmar Ponchirolli

