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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1 Reunião do Colegiado  

 

No início do semestre e do ano letivo, a instituição ofereceu ao grupo docente, 

motivação e capacitação de novas metodologias a serem aplicadas em sala de aula. O 

encontro ocorreu entre os dias 13 a 16 de fevereiro de 2017, nas dependências da 

instituição. E no último dia, dia 16, ocorreu a reunião do colegiado, que contou com 

professores e representante discente, cuja pauta foi alicerçada e abordada em novas 

metodologias aplicadas no curso e assuntos diversos relacionadas ao curso. 

Já no dia 15 de novembro ocorreu a segunda reunião de colegiado, que reuniu 

somente professores titulares das disciplinas específicas do curso, onde foi discutida e 

finalizada a nova proposta da grade curricular para tentar vigorar em 2018/2, visto que 

são inúmeras as tentativas de colocar em vigor a nova matriz curricular, ou seja, desde 

o 1º sem/2016. 

 

1.2 Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

O grupo de professores do Curso de Ciências Contábeis, que compõe o Núcleo 

Docente Estruturante, reuniu-se no dia 14 de fevereiro, na sala dos professores, onde 

foram discutidas as demandas e análises das disciplinas que deverão compor a nova 

grade curricular.  

 

1.3 Coordenador do curso participa da Comissão de Estudos do Ensino Superior 

no Conselho Regional de Contabilidade - CRCRS 

 

Por mais um ano, o coordenador do curso, Professor Sérgio Antônio Nikolay, foi 

membro ativo da Comissão de Estudos do Ensino Superior no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRCRS, desde o ano de 2014. A primeira reunião do ano ocorreu em 
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Mar/2017 na sede do CRCRS, bem como as demais ocorreram mensalmente com 

todos integrantes da comissão, professores de instituições de ensino do Estado, com o 

intuito de identificar estratégias para melhorias no ensino superior.  

 

 

 

1.5 Trabalho de Conclusão de Curso foi tema da "Contabilidade em Debate" do 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRCRS 

 

No dia 07 de março, o coordenador do curso, Sérgio Antônio Nikolay, juntamente 

com alunas egressas do curso, Ana Paula Coelho Brocker e Carla Regina Gomes, 

delegada suplente do CRCRS na Regional de Taquara, participaram do “Programa 

Contabilidade em Debate”, na sede da entidade, comandado pelo contador Luciano 

Biehl, conselheiro do CRCRS, na entrevista abordou-se a qualidade dos Trabalhos de 

Conclusão do Curso de Ciências Contábeis da FACCAT. O programa foi ao ar, nos dias 

13 ao dia 19 de março, diariamente pela Rádio CRCRS Web, em três edições, e 

continuam a disposição de todos. 
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1.6 Participação do coordenador no Seminário da FACCCA das Faculdades de 
Camaquã. 

 

A convite, o professor Sérgio Antônio Nikolay participou do XXXVII Seminário da 

FACCCA no debate com a temática “Crise, ameaça ou oportunidade”, na instituição 

de ensino Fundasul Camaquã, na cidade de Camaquã, juntamente com demais 

profissionais e professores. O evento ocorreu no dia 24 de maio de 2017. 

 

http://www.crcrs.org.br/noticias/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170307_153937870_EDITADA.jpg
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1.7 XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista e XVI Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul 

 

Entre os dias 13 a 15 de setembro de 2017, na cidade de Gramado/RS, ocorreu 

o XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista e XVI Convenção de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faccat participou 

juntamente os alunos e egressos do curso. O evento contou com diversas palestras 

com temas importantes, atuais e emergentes da área contábil, apresentadas por 

profissionais renomeados do país.   
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

2.1 Da Teoria à Prática  
 

Atendendo a grade curricular do curso, no primeiro semestre de cada ano letivo é 

ofertada a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Sempre é o momento dos 

alunos colocarem em prática o que aprenderam na teoria, no decorrer do curso. Os 

trabalhos realizados culminaram nos seguintes resultados: 

 175 declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – IRPF; 

 03 palestras efetuadas pelos próprios estagiários para diversas turmas de 

alunos dos cursos: de Psicologia, e Comunicação Social; 

 Organização do Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis. 

 

2.2 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF  

                                             

Nos meses de março e abril, todas as terças-feiras, na sala C 104, os 

acadêmicos do curso realizaram orientações, elaborações e transmissões de 175 

(cento e setenta e cinco) declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF à 

Receita Federal do Brasil - RFB, atendendo aos acadêmicos e a comunidade em geral, 

fato que oportunizou o grande aprendizado aos alunos estagiários e satisfação aos 

beneficiários. 
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2.3 Palestras dos Estagiários  

 
Os alunos além de colocarem em prática seus conhecimentos, fizeram uso da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, com a realização de palestras, 

disseminando informações, orientações e conhecimento à comunidade acadêmica, 

como segue: 

Data Palestra Alunos Professor Turma Curso

06/06/17 Abertura de Empresas Nicole / Camila Tegner Profª Marlei Administração da Comunicação
RP - PP  - Sala 

E300

06/06/17 Abertura de Empresas Nicole / Camila Tegner Profª Silvia Orientação Profissional Psicologia  C106

06/06/17 Orientação Financeira Pessoal Daniela / Clari Profª Silvia Orientação Profissional Psicologia  C106

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FACCAT

Palestras realizadas pelos Alunos

 

 

Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 
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2.4 Confraternização do Encontro de Contábeis 
 

Os alunos tem como atividade na disciplina de Estágio realizar a organização do 

Encontro de Contábeis, evento que ocorre anualmente, objetivando aos alunos a 

desempenhar a atividade de liderança, organização, logística, financeiro, custo, 

planejamento, entre outros quesitos necessários à realização do evento.  

Nesse ano, o evento ocorreu no “Garajão da Faccat”, onde foi oferecido aos 

participantes, cachorro quente diferenciado, acompanhado de refrigerante e quentão, 

no valor de R$ 15,00, o evento também contou com música ao vivo, com a banda de 

Pop Rock da cidade de Três Coroas, bem como também a distribuição de brindes, 

através de sorteio.  
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3 ATIVIDADES DO CURSO 

 

3.1 Aula Magna  

 

A aula magna do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat), realizada dia 4 de maio, à noite, no auditório do campus, foi focada 

especificamente na prestação de contas dos valores oriundos da destinação dos 6% e 

3% do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), repassados ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e revertidos em benefício de entidades 

assistenciais do município. 

O evento teve a presença do coordenador do curso de Ciências Contábeis da 

Faccat, Sérgio Nikolay; do auditor da Receita Federal, Roberto Belini; e representantes 

das entidades beneficiadas bem como representantes do Comdica. 

 

 

3.2 Desafio Cultural  

 

No ano de 2017 ocorreu a décima edição do Desafio Cultural. Esse projeto que o 

curso desenvolve, tem como objetivo a interdisciplinaridade, ou seja, os participantes do 

projeto devem responder questões diversas da área da contabilidade e disciplinas 
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correlatas, como: auditoria, cálculos atuariais, contabilidade (várias), custos, estatística, 

ética, legislação, matemática financeira, orçamento, perícia e português. As questões 

são elaboradas e corrigidas pelos professores de cada disciplina do curso.  Os três 

grupos que tem o maior número de acerto, foram premiados com disciplinas do curso.  . 

A divulgação dos resultados ocorreu dia 08 de julho, juntamente com a 

confraternização do Encontro dos Alunos de Ciências Contábeis.   

O quadro a seguir explicita os dados dos vencedores. E em seguida as 

respectivas fotos. 

 

% de 

Acertos
% Pontuação Vencedores Localidades

 Quantidade de 

disciplinas 

cursadas

Laisla Moniane dos Passos Rolante 44

Thassia Laíza dos Reis Rolante 23

Laisla Moniane dos Passos Rolante 44

Thassia Laíza dos Reis Rolante 23

Priscila Rhoden Heidrich Campo Bom 35

Cristina Dapper Campo Bom 45

Elizandra Rodrigues Parobé 36

Tauana Raquel da Rosa Taquara 31

Tamara Ramona Kern Taquara 323
º 

L
u

g
a
r

69% 66%

1
º 

L
u

g
a
r

76% 70%

2
º 

L
u

g
a
r

76% 70%
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Premiação: 

1º Lugar: 

Certificado + 6 mensalidades de uma Disciplina (corresponde a uma Disciplina) 

2º Lugar: 

Certificado + 3 mensalidades de uma Disciplina (corresponde a 1/2 de uma Disciplina) 

3º Lugar: 

Certificado + 2 mensalidades de uma Disciplina (corresponde a 1/3 de uma Disciplina) 

 

1º lugar 

 

2º Lugar  

       

3º lugar 
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3.3 Semana Acadêmica 

     

Nos dias 19 a 21, o Curso de Ciências Contábeis juntamente com o Curso de 

Administração, realizaram a XVIII Semana Acadêmica, evento que ocorre anualmente, 

e apresentou a seguinte programação: 

  No primeiro dia, 19 de junho, alunos egressos do curso, apresentaram seus 

trabalhos de conclusão, sendo eles: Kelly Carine da Silva apresentou o trabalho 

intitulado “Transparência na Gestão Pública x Acesso às informações no Vale do 

Paranhana - RS”, e Douglas Fabris Kramer, apresentou o trabalho intitulado 

“Impairment test: estudo de caso de uma indústria moveleira localizada na cidade de 

Gramado/RS”. 

No dia 20 de junho, ficou sob o cargo do curso de Administração, que apresentou 

a palestra: Cooperativa escolar: Laboratório de aprendizagem para escolas inovadoras, 

com o Sr. Everaldo Marini. 

Já no dia 21 de junho, último dia, o curso de Ciências Contábeis, promoveu um 

debate sobre a “Reforma da Previdência”, participaram do encontro o Desembargador 

Federal do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo, professor de Direito do Trabalho e 

Economia Política da UFRGS; o diretor do Instituto de Justiça Federal, Marcelo Oliveira; 

o professor de Economia, Finanças Públicas e Finanças Internacionais da Faccat, 
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Roberto von Mengden; e o presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do 

Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira, que foi o mediador do 

debate. Na abertura, Nicolau Rodrigues da Silveira destacou a importância desses 

encontros para que os acadêmicos possam ajudar a reconduzir o nosso país para 

novos rumos. O professor Roberto von Mengden defendeu a Reforma da Previdência, 

levando em consideração a atual realidade social, especialmente em razão de vários 

problemas, como a transição demográfica que vem ocorrendo desde 2008, com as 

taxas de natalidade diminuído, enquanto a expectativa de vida aumenta. “Precisamos 

modificar esse sistema previdenciário, do jeito que está hoje, não se sustenta”, 

enfatizou.  

O Sr. Marcelo Oliveira posicionou-se contra a Reforma da Previdência, embora 

reconhecesse a necessidade de alguns ajustes. Para ele, a intenção é abrir espaço 

para a Previdência Privada. “O objetivo é a diminuição do estado, com menos recursos 

para saúde, educação e segurança”. “Essa reforma é desestruturante, o dinheiro existe 

e está sendo desviado”, disse Marcelo, denunciando que o objetivo não é garantir 

aposentadoria para todos, mas destruir a Previdência pública. Finalizando, o 

desembargador Francisco Rossal de Araújo ponderou sobre vários aspectos desta 

reforma previdenciária, levando o público a uma reflexão sobre qual sociedade vamos 

construir. Questionou o destino dos benefícios previdenciários, lembrando que há uma 

economia por trás desses rendimentos. “Cidades inteiras esperam o pagamento dos 

aposentados”, enfatizou. Conforme o desembargador, os sistemas previdenciários 

necessitam de ajustes de tempos em tempos, são complexos, mas é preciso 

legitimidade e uma negociação com a sociedade para colocá-los em prática. “Isso 

pressupõe maturidade política, caso contrário não se constrói um sistema solidário”, 

afirmou o desembargador, destacando que a Previdência é para todos. “Nos falta 

honestidade, lealdade, porque o dinheiro que circula gira a roda da economia” 

salientou. 
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3.4 Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

  A coordenação do curso realizou dias 7 e 8 de junho, à noite, no campus, o XII 

Encontro de Alunos Ciências Contábeis e o XIII Encontro das Escolas de Ensino Médio 

da Região. 

O evento do dia 7 de junho debateu o tema “Terceirização”, com a participação 

do desembargador da 4.ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, José Felipe Ledur; 
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do professor do curso de Direito da Faccat, Rafael Koche, de Novo Hamburgo; e do 

advogado Diovani Agusto Colombo, da empresa Ody&Keller, de Taquara. 

Na abertura, o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, salientou a importância 

de se discutir este tema complexo. “Há uma controvérsia, com empresários de um lado 

e os trabalhadores de outro, quando na verdade deveriam ser parceiros para o 

desenvolvimento. “Capital e trabalho, desde sempre, deveriam conviver de uma forma 

fraterna”, destacou o diretor. 

Na sequência, o desembargador José Felipe Ledur lembrou que a terceirização 

consiste num fato econômico, mas abordou aspectos sobre o ponto de vista jurídico, 

apresentando histórico dos direitos garantidos pela Constituição e da desigualdade e 

precarização que representa a terceirização. 

 Segundo o desembargador, um dos pontos a serem analisados é o fato de que a 

terceirização acarretou uma desigualdade salarial que chega a aproximadamente 30%, 

hoje, entre os trabalhadores das terceirizadas e os da empresa contratante. “É uma 

discriminação do ponto de vista social”, ressaltou, enfatizando também a precarização 

ocorrida do ponto de vista da segurança no trabalho, por exemplo. 

 “Vivemos um período turbulento. O Congresso aprovou uma lei que estava 

engavetada desde 1974 e que trata do trabalho temporário”, recordou o 

desembargador, reforçando, entre outras coisas, que o direito constitucional deve 

prover a sociedade. 

 Já o advogado Diovani Agusto Colombo defendeu a terceirização dos serviços, 

mas não a precarização do trabalho. Para ele, a terceirização não é apenas um fato 

econômico, mas pode oportunizar a contratação de um serviço mais especializado. 

Questionou a terceirização da atividade fim, já que a lei é obscura e não deixa isso bem 

claro. “A minha esperança é que a Reforma Trabalhista venha contribuir para esclarecer 

a parte do trabalho terceirizado”, argumentou o advogado. 

 O professor Rafael Koche enfatizou que a perspectiva do debate deveria ser 

constitucional. “A terceirização pode ser boa ou ruim, dependendo de cada caso”, 

salientou, dizendo que pode haver uma redução de custos às empresas, mas também 

pode se justificar em razão da contratação de serviços especializados. 
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 Quanto à aplicação na atividade fim, o professor disse não ter dúvida de que isso 

produzirá danos às relações do trabalho, mas lembrou de que a legislação não vem no 

sentido de tutelar as simulações, que são fraudes. “Se é simulação, não é terceirização 

e isso pode levar à precarização dos direitos. Também é preciso rediscutir o papel dos 

sindicatos e, por fim, a necessidade de uma reforma trabalhista. 

       E no dia 08 de junho, ocorreu a confraternização dos alunos do Curso de Ciências 

Contábeis, bem como a divulgação do resultado do X Desafio Cultural. 

 

 

3.5 Dia do Contador – Reforma Trabalhista 

Alusivo ao Dia do Contador, o curso de Ciências Contábeis juntamente com o 

Curso de Direito, promoveram no dia 22 de setembro, à noite, no auditório do prédio 

administrativo, no campus da FACCAT, o debate da “Reforma Trabalhista: mudanças 

na CLT, consequências jurídicas econômicas e sociais”.  

O debate contou com a presença do presidente da Fundação Educacional 

Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira; 

do diretor-geral da Faccat, Delmar Backes; do vice-diretor de Administração e Finanças 

e coordenador do Curso de Ciências Contábeis da instituição, Sérgio Nikolay; e do 

coordenador do curso de Direito da Faccat, professor José Alcides Renner. 
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Participaram do debate o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª 

Região/RS, presidente da AMATRA - Associação dos Magistrados Trabalhista do Rio 

Grande do Sul e professor universitário, mestre Rodrigo Trindade de Souza (que se 

posicionou contra a Reforma Trabalhista); o advogado trabalhista, coordenador do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC/RS e professor universitário, Dr. 

Gilberto Stürmer (que se posicionou a favor da Reforma Trabalhista); e a mediadora, 

professora convidada, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mestre 

Ângela Kirschner. 

 
 

 O debate foi rico com posições antagônicas, mas com grande eloquência, 

equilíbrio e respeito entre os palestrantes, haja visto que o tempo foi insuficiente em 

função da profundidade do debate, aliado ao final as perguntas elaboradas pelos 

participantes. 
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3.5 Oficinas e Cursos 

3.5.1 Curso Preparatório para Exame de suficiência 

 

Data: 04, 11 e 18/03/2017 

Nº de alunos participantes: 07 alunos 

Professor ministrante: Oscar Scherer   

3.5.2 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 11/03/2017 

Nº de alunos participantes: 28 alunos 

Professor ministrante: Lauri Natalício Fries   
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3.5.3 Oficina: Matemática Financeira com o uso da Calculadora HP 12C 

 

Data: 01/04/2017 

Nº de alunos participantes: 27 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

3.5.4 Oficina: Matemática Financeira com o uso da Calculadora HP 12C 

 

Data: 01/04/2017 

Nº de alunos participantes: 27 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

3.5.5 Curso: Desenvolvimento Gerencial 

 

Data:  05/05 a 17/06/2017 

Nº de alunos participantes: 22 alunos 

Professores ministrantes: Diversos professores da FACCAT 

Nota: Curso foi promovido e realizado em conjunto com o Curso de 

Administração. 

3.5.6 Oficina: Formação de Preço de Venda  

 

Data:  02/09/2017 

Nº de alunos participantes: 05 alunos 

Professor ministrante: Prof. Oscar Scherer 

3.5.7 Curso Preparatório para o Exame de Suficiência  

 

Data: 09,16 e 23/09/2017 

Nº de alunos participantes: 11 alunos 

Professor ministrante: Prof. Oscar Scherer 



    

___________________________________________________________________________23 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

3.5.8 Oficina: Desvendando a Folha de Pagamento  

 

Data:  02/09/2017 

Nº de alunos participantes: 19 alunos 

Professor ministrante: Contadora Andriela Maciel (Terceirizada) 

3.5.9 Curso: E-social - Obrigações Trabalhistas e previdenciárias na 

folha de pagamento 

 

Data:  09 e 10/10/2017 

Nº de alunos participantes: 27 alunos 

Professor ministrante: Profª. Carla Martin (Terceirizada) 

 

3.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

3.6.1 Apresentação Oral 

 

Dando evidência e incentivo à pesquisa, alunos do Curso de Ciências Contábeis, 

apresentaram de forma brilhante seus artigos na Mostra de Iniciação Científica, no dia 

17 de outubro de 2017, no auditório nº 01, do Centro de Eventos, da FACCAT, como 

segue: 

 

 A aluna Camila Letícia Fritzen Faotto, com orientação do professor Carlos 

Fernando Jung o tema: “Perfil e tendências profissionais no âmbito nacional e 

internacional: um estudo acerca da percepção de acadêmicos de um curso de 

Ciências Contábeis do Vale do Paranhana – RS”; 

 

 A aluna Daniela Marilisa Boniatti, orientada pelo professor Wilson Medeiros 

Rodrigues, com o tema “Controle Interno como instrumento à tomada de 

decisões na gestão pública ”; 
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3.6.2 Apresentação Pôster 

 

Já no dia 19 de outubro, os trabalhos selecionados para apresentação em 

pôster, foram expostos no foyer do Centro de Eventos, onde a comunidade acadêmica 

pode entender e desfrutar dos artigos desenvolvidos. Os autores ficaram a disposição 

para apresentação e explicação dos trabalhos. 
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3.7 Visita Técnica – São Paulo : Conhecendo CRCSP, Bolsa de Valores, Mercado Público, 
entre outras - 2017/1 

 

Alunos dos Cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faccat realizaram 

Visita Técnica a São Paulo no período de 30 de março a 02 de abril. Os 23 acadêmicos 

participantes viajaram acompanhados dos professores Sérgio Antônio Nikolay, Dorneles 
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Sita Fagundes e Leonardo Sápiras. Entre os locais visitados na capital paulista, constou 

a Bolsa de Valores (Bovespa, atual  B3) onde o grupo assistiu a uma palestra sobre o 

mercado financeiro e também pude acompanhar o pregão do dia. Também esteve na 

sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, local em que igualmente 

foram recepcionados com uma palestra sobre as atividades do órgão, além de 

participarem de uma dinâmica sobre questões relacionadas à ética e a futura profissão.  

Aproveitando a viagem, o grupo ainda conheceu o Mercado Público, Avenida 25 

de Março, Avenida Paulista e o centro financeiro, entre outros pontos turísticos da 

cidade. Segundo as alunas Jéssica Caroline Prass, e Natália Pereira Cardoso, foi uma 

experiência muito rica para todos os participantes. ”Pudemos vivenciar o conhecimento 

adquirido na faculdade, além de fortalecer os laços de integração e de amizade com os 

colegas”, salientaram. 
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3.8  Participação de alunos no IV Congresso de Controladoria e Finanças  

 

As alunas Josiane Soares e Glaciome dos Santos e os egressos do Curso de 

Ciências Contábeis da Faccat, Francisco Vogel e Dalila Bernardi, participaram no dia 11 

de novembro, do IV Congresso de Controladoria e Finanças da Unisinos – Cofin 2017, 

na Universidade Unisinos, na cidade de São Leopoldo, na oportunidade assistiram a 

palestra: O Ensino da Contabilidade e a Formação do Contador, ministrada pelo 

professor Dr. Ivam Peleias (autor de vários livros de contabilidade), sendo considerado 

de grande relevância par seu conhecimento, conforme os participantes.  
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3.9 Conexão Faccat 

 

Nos dias 17 e 18 de setembro de 2017, alunos de escolas do ensino médio da 

região, em torno de 2.500 alunos visitaram o campus das Faculdades Integradas de 

Taquara – FACCAT, na oportunidade os alunos conheceram todos os cursos que a 

instituição oferece, bem como foram recepcionados com a feira de profissão, onde 

foram agraciados, pela instituição, com brindes como, smartfones, boné, bolsa de 

estudos de 50% de todo o curso, e na estande do Curso de Ciências Contábeis, os 

alunos tiveram a oportunidade e assistir o vídeo explicativo das áreas que o profissional 
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da área contábil pode atuar, bem como explicações gerais de opções que o curso 

oferece. 

Ainda, no estande do curso de Ciências Contábeis, os alunos tiveram a 

oportunidade de escrever a frase “Por que escolher o Ciências Contábeis da Faccat?” e 

a melhor frase ganhou R$ 100,00 e entre aqueles que realizarem sua inscrição no 

Vestibular FACCAT 2018/1, concorreram a uma calculadora HP12c. 

A aluna Josiane da Cruz de Oliveira, da escola Ensino Médio Elvira Jost, 

escreveu a melhor frase, ”O melhor ensino em contábeis é na Faccat. Ela nos 

proporciona grandes benefícios para seguir carreira profissional”, e condicionado a 

efetivação da matrícula no Curso de Ciências Contábeis, Josiane levou também uma 

calculadora HP12c. 
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3.10 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso, intermediou 63 (sessenta e três) 

vagas de emprego, disponibilizadas nas empresas do Vale do Paranhana, 

oportunizando aos alunos obterem um crescimento profissional. 

 

 

4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

4.1 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 01 de setembro a 18 de outubro, no auditório nº 01, do Centro de 

Eventos da FACCAT realizaram-se as Pré-qualificações dos Trabalhos de Conclusão 

(TCC) dos alunos concluintes do Curso de Ciências Contábeis, onde professores e 

profissionais da área avaliaram os trabalhos científicos. 
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4.2 Bancas finais 

  

 No dia 19 de dezembro, os alunos do curso de Ciências Contábeis realizaram a 

coroação da sua graduação, com a apresentação final do seu trabalho de conclusão de 

curso – TCC, onde professores e profissionais renomados examinaram os respectivos 

artigos científicos. Após as bancas, no Centro de Eventos da Faccat, ocorreu o 

lançamento do Livro Colóquio, no qual consta a publicação do aluno Nadir Konrath, que 

concluiu o curso em 2016, juntamente com um coquetel gourmet servido a todos os 

participantes, de todas as bancas examinadoras dos demais cursos da instituição. 

 

  

 

 

 

5 PROJETOS SOCIAIS 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis além da preocupação com a 

constante busca da qualidade e pelo correto repasse do conhecimento aos alunos, 

procura também aderir a ações e projetos sociais mediante incentivos e instigações 

aos professores do curso, ao longo dos anos. 
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5.1 Campanha em favor dos Quilombolas do Paredão Baixo de Taquara 

 

No transcorrer dos meses de setembro e outubro os cursos de Ciências 

Contábeis e História da FACCAT desenvolveram campanha de solidariedade em favor 

da comunidade dos Quilombolas, através do engajamento dos alunos e professores 

das disciplinas de Administração Financeira (Prof. Sérgio Nikolay), Contabilidade 

Empresarial I (Prof. Lauri Fries), Estrutura e Análise das Demonstrações ( Prof. Oscar 

Scherer) Tópicos Especiais (Prof. Dorneles Sita Fagundes) e de alunos do curso de 

História comandados pelas Profª Dalva Reinheimer e Profª Elaine Smaniotto. A entrega 

ocorreu no dia 07 de outubro, por professores e alunos de ambos os cursos. 

A comunidade Quilombo do Paredão Baixo está localizada no distrito de 

Fazenda Fialho, no município de Taquara/RS. O reconhecimento como comunidade 

quilombola foi feito legalmente por meio da Fundação Palmares, porém em relação à 

medição das terras e ao pedido de titulação, está em andamento junto ao INCRA, em 

fase terminal. Para a Fundação Palmares, "Quilombolas são descendentes de africanos 

escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos 

séculos". O Quilombo do Paredão recebeu o nome de Paredão devido ao fato das 

pessoas terem se instalado em local íngreme, um perau. Segundo estudos, esse 

Quilombo formou-se logo após a abolição da escravatura, quando os negros foram 

sendo libertados. Os escravos pertenciam à antiga Fazenda Fialho (daí o nome do 

distrito). A estrada que dá acesso à comunidade é de chão batido, deixando os 

habitantes isolados por não haver transporte público que passa na região, mesmo 

sendo reivindicada há muitos anos. Hoje, de acordo com documentação pesquisada 

junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Taquara e a EMATER, 

o Quilombo do Paredão conta com: 161 beneficiários cadastrados juntos ao órgão, 

sendo 84 mulheres, 77 homens, ou seja, 45 jovens, 44 crianças, 54 adultos e 18 idosos. 
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5.2 Campanha Destinação do Imposto de Renda – Três Coroas 

 

No dia 17/10/2017, na sede do Sindicato da Indústria de Três Coroas, no horário 

das 14h, o auditor da Receita Federal do Brasil, Sr. Roberto Bellini juntamente com 

Professor Sérgio Antonio Nikolay das Faculdades Integradas de Taquara, realizaram a 
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palestra sobre a destinação dos 5% do Imposto de Renda Pessoas Física. O professor 

Nikolay abordou a conscientização que devemos ter em destinar o valor de Imposto de 

Renda Devido às crianças carentes da nossa região, e destacou o Instituto Inevam. 

Dando sequência o Sr. Bellini apresentou o potencial que nossa região apresenta como 

se deve proceder a realização dessa destinação. 

. 
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5.3 Campanha – Destinação do Imposto de Renda – FAMURS 

 

A Federação das Associações de Municípios do RS – FAMURS, o Gabinete da 

Secretaria do Trabalho Desenvolvimento Social Justiça e dos Direitos Humanos e o 

Conselho Regional de Contabilidade – CRCRS, realizam o evento: “A Destinação do 

Imposto de Renda: Importância, Legislação, Transparência e Operacionalização”, em 

27 de outubro de 2017,  no auditório da FAMURS, Porto Alegre, na oportunidade  

participaram o professor Sérgio Antonio Nikolay, coordenador do Curso de Ciências 

Contábeis da FACCAT, juntamente com Roberto Bellini, auditor-fiscal da Receita 

Federal do Brasil,  Claudionir Rocho de Mattos, Presidente da APAE de Taquara, 

Fernandes Vieira dos Santos, Diretor do Lar Padilha de Taquara, e, Lenara Ballin, 

presidente do COMDICA de Taquara, a qual foi coordenadora do painel: “Prefeitura 

Municipal de Taquara: Projeto e Resultados do Município para o FUNCRIANÇA”.  

O grupo apresentou o case do projeto que já é realizado aproximadamente 

desde 2010 e que apresenta um resultado significativo a cada ano, no quesito de 

arrecadação financeira ao Fundcriança, sendo anualmente realizado a prestação de 

contas de todas as instituições beneficiadas. 

 
 
 
5.4 Campanha – Destinação do Imposto de Renda – Farroupilha 
 

A partir da apresentação do case da cidade de Taquara na Famurs, demais 

municípios, mostraram interesse em aderir à campanha desenvolvida pela FACCAT, a 

qual esclarece, conscientiza e incentiva um retorno significativo à sociedade. Dessa 

forma, o professor Sérgio Antônio Nikolay, apresentou o case da Campanha de 

Destinação do Imposto de Renda, na sede da Câmara de Vereadores de 

Farroupilha/RS e contou com a presença do auditor da Receita Federal do Brasil, Sr. 

Roberto Bellini, com foco na destinação. 

Essa apresentação foi conscientizar a comunidade sobre a destinação de 

Imposto de Renda às crianças carentes da região bem como realizar essa destinação. 
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A palestra ocorreu no dia 24 de novembro de 2017, e participarão em torno de 45 

pessoas da comunidade.  

 

   

 

 

5.5 Entrevistas na Rádio Amizade 

 

O Curso de Ciências Contábeis representado pelo professor coordenador do 

Curso, Sérgio Antonio Nikolay, foi entrevista em dois momentos pelo Sr. Yohann 

através do Programa Girando com a Notícia, da Rádio Amizade. 

1. A primeira entrevista ocorreu em Set/2017 sobre o tema “Reforma Trabalhista 

e suas implicações sociais”; 

2. A segunda entrevista ocorreu em Dez/2017 sobre o tema “Imposto de Renda 

– responsabilidade cidadã". 

 

5.6 Fórum Lixo Zero 

 

No dia 27 de outubro, o coordenador do Curso de Ciências Contábeis, professor 

Sérgio Nikolay, participou do Fórum Municipal Lixo Zero Taquara, que ocorreu no 

Auditório do Prédio Administrativo da Faccat. Estiveram presentes cerca de 160 alunos 

e professores do Com-Vida's e mais convidados de empresas do Município de Taquara, 

mostrando as boas práticas e novas posturas, com exemplos de pessoas, empresas e 

instituições que mudaram seu comportamento em relação aos resíduos. O professor 
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demonstrou as campanhas que O Curso de Contábeis, bem como a FACCAT, realiza, 

acompanhada de seus resultados. O evento foi promovido pelo Coletivo Educador 

Ambiental de Taquara, Cooreli, Rotary Club Taquara e o escritório contábil Nara Mattos 

Contabilidade. 

 
 

 

5.7 Lixo Eletrônico 

 

Anualmente realiza-se a campanha institucional de coleta do lixo eletrônico, em 

2017 não foi diferente, nos meses de novembro e dezembro foram arrecadados em 

torno de 1.348 kgs de: computadores, cpu’s, telefones, televisores, e equipamentos 

eletrônicos em geral. 

Os alunos da instituição, bem como a comunidade em geral, participaram 

ativamente na coleta do lixo eletrônico. Os materiais foram coletados e destinados à 

Cooperativa Coopel da cidade de Taquara/RS, para o correto destino de reciclagem. 



    

___________________________________________________________________________38 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis preocupada constantemente com 

a melhor qualidade de ensino, viga mestre da instituição, entende que apesar da acirrada 

concorrência educacional, conseguiu manter a fidelização dos alunos com o curso e com 

a instituição “FACCAT”. 

Salientando a continuidade das ações e projetos sociais, fatos que ratificam a 

dedicação e comprometimento da coordenação e do curso com o despertar social do 

aluno com a realidade da sociedade, aliado ao direcionamento do acadêmico “em pensar 

e repensar como ser humano”, o qual pode dedicar parte do seu tempo e de sua vida ao 

bem-estar do próximo e da sociedade. 

Portanto, o trabalho é gratificante, continuo e permanente. 

 


