PREFÁCIO

Prezados leitores,
O lançamento do 5º Memorial TCC – Caderno de Graduação é uma conquista para
toda a comunidade acadêmica, pois em meio a tantas adversidades que este ano de 2020
nos impôs, poder comemorar 5 anos de publicação ininterrupta dos artigos científicos
produzidos pelos alunos dos diversos cursos da FAE é motivo de orgulho!
Importante destacar que o Memorial TCC – Caderno de Graduação, nestes seus
5 anos manteve como missão “contribuir para a excelência das atividades acadêmicas
por meio da divulgação de trabalhos de pesquisa científica na forma de artigos teóricos e
empíricos de boa qualidade.”
Esta edição é formada de vinte e cinco artigos selecionados a partir dos mais bem
avaliados Trabalhos de Conclusão de Curso da modalidade de Pesquisa Acadêmica, nas
áreas de Negócios, Engenharias e Licenciaturas, oportunizando aos leitores de diferentes
áreas do conhecimento, acesso às contribuições científicas em temas que se destacam
pela originalidade, atualidade e relevância.
No 5º Memorial TCC – Caderno de Graduação encontra-se oito artigos na área de
Negócios, sendo seis do curso de Administração e dois, do curso de Ciências Contábeis. Estes
estudos versam sobre estratégia empresarial, finanças, logística, marketing, contabilidade
gerencial e contabilidade ambiental.
Dos 5 artigos das Engenharias, três são do curso de Engenharia Mecânica e dois do
curso de Engenharia de Produção. Em Engenharia Mecânica, os achados são nas áreas
do conhecimento de manufatura digital, manufatura limpa, processos de fabricação e
engenharia térmica e mecânica de fluídos. Na Engenharia de Produção, as áreas estudadas
foram engenharia de operações e engenharia de produtos.
Por fim, nas Licenciaturas, tem-se seis artigos no curso de Letras – Português Inglês
e seis, do curso de Pedagogia. No curso de Letras – Português Inglês, a concentração da
pesquisa foi para estudos literários e estudos linguísticos. Em Pedagogia, formação e
professores e gestão escolar foram as grandes áreas do conhecimento pesquisadas.
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A FAE Centro Universitário, com a publicação do 5° Memorial TCC – Caderno de
Graduação, reafirma seu compromisso com a ciência, compartilhando com a comunidade
acadêmica sua satisfação de atuar no desenvolvimento destes jovens autores.
À equipe responsável pela Editoração, Revisão e Pareceres, reconhecimento e
sinceros agradecimentos. Aos autores, alunos e orientadores, nossos parabéns!
A FAE Centro Universitário se orgulha por mais esta produção e publicação à
sociedade.
A todos, excelente leitura!
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