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1. ALUNOS 
 

1.1. Participação Encontro Estadual dos Estudantes de Ciências Contábeis 

 
No dia 10 de novembro, os alunos Nara Cristiane Siebel, Doriclei Rebelatto e 

Maicon André Saueressig, acompanhados do professor Oscar Scherer  participaram do 

Encontro Estadual dos Estudantes do Curso de Ciências Contábeis, realizado na PUC, 

Porto Alegre, o foco do tema foi direcionado à importância da comunicação, enfatizando 

“o saber transmitir o conhecimento que temos para as demais pessoas de uma forma 

eficaz”. 

 

 

 



    

6 
Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

1.2 Acadêmico do Curso, assume cargo de delegado 

 

No dia 14 de dezembro, o acadêmico formando, Cristiano Gomes, assumiu o 

cargo de Delegado do Conselho Regional de Contabilidade do RS, da cidade de 

Taquara, onde permanecerá por 4(quatro) anos. Na foto, Cristiano recebe sua posse 

juntamente com o Contador Lori Sita Fagundes, que entregou o cargo assumido por 

12(doze) anos, acompanhado do Prefeito Délcio Hugentobler.  
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2 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

2.1 Encontro Regional dos NAFs do RS 

 

 

O coordenador do curso, prof. Sérgio Antonio Nikolay participou do I ENAF RS – 

Encontro Regional dos NAFs do RS, ocorrido dia 27 de março, no auditório do Ed. Sede 

do Ministério da Fazenda, em Porto Alegre, com abordagem das “Experiências e 

Perspectivas para 2012” e o “Treinamento do Programa do Imposto de Renda 2012”. 

 

 

2.2 Programa no Rádio CRCRS 

 

No dia 24 de junho, prof. Sérgio Antonio Nikolay, juntamente com os 

coordenadores de curso de Ciências Contábeis, prof. João Marcos Leão, da UFRGS, 

prof. Saulo Armos, da PUCRS e prof. Márcio Schuh, da Faculdade São Judas Tadeu, 

participou da gravação do “Programa Contabilidade em Debate”, mediado pelo 

contabilista e advogado Sr. Luciano Biehl, cuja pauta foi: Exame de Suficiência nas 

instituições de Ensino; Qualidade dos Trabalhos de TCCs nos Cursos de Ciências 

Contábeis e Qualidade dos Artigos Científicos Contábil nos Congressos, e Revistas, 

transmitidos pela Rádio CRCRS Web. 

 

2.3 Divulgação da Doação do 6% do Imposto de Renda Devido  

 

No dia 02 de agosto, no auditório da Faccat, o coordenador do curso, professor 

Sérgio Nikolay participou do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e de  
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Direitos da Criança e do Adolecente, onde teve a oportunidade de transmitir as 

experiências da campanha que o Curso de Ciências Contábeis da Faccat promove 

desde de Nov/2011, destacando que o cidadão pode doar 6% do valor do Imposto de 

Renda apurado para entidades sociais, sendo abatido do valor a pagar ou a receber do 

IRPF. Relatou também, a grande relevância da campanha obtida, com uma 

aarrecadação substancialmente superior aos anos anteriores. 

 

 

2.4 Reunião Colegiado 

 

 

Como é de hábito nos semestres, ocorreu a primeira reunião do Colegiado do 

Curso de 2012, no dia 10 de março, sábado, no horário das 9h30min às 12h, onde o 

coordenador juntamente com o corpo docente e a representante discente discutiram 

melhorias para o semestre que se iniciava. Também o coordenador propôs novos 

eventos e desafios que o curso irá oferecer no decorrer do semestre e compartilhou as 

conquistas do semestre anterior. 
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2.5 Recepção aos Bixos    

 

2.5.1 Recepção aos Bixos 2012/1 

 

 

Com a chegada de novos acadêmicos, o coordenador do curso, Professor Sérgio 

Antônio Nikolay, com participação especial do diretor-geral, Prof Delmar Henrique 

Backes, recepcionaram os alunos de disciplinas iniciais do curso, nos dias 14 e 16 de 

março para apresentação do mesmo, desejando-as boas-vindas, e na oportunidade os 

alunos obtiveram todas as informações relevantes do que a faculdade e o curso 

oferecem, tais como Monitoria, Aula Magna, Oportunidades de emprego, Cursos de 

Extensão, Atendimentos, Encontro dos Alunos, Desafio Cultural, Página do Curso, 

Estágio Supervisionado, Facebook, Revista Eletrônica entre outras informações 

pertinentes. 
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2.5.2 Recepção aos Bixos 2012/2 

 

 

 No dia 06 de agosto, realizou-se mais uma vez a recepção dos alunos que 

ingressaram no curso pelo semestre em que se iniciava, acompanhados pelo professor 

Wilson Medeiros, da disciplina Contabilidade Introdutória, o professor Sergio Nikolay, 

coordenador do Curso, e Carla Gomes, assistente da coordenação, recepcionaram os 

bixos no auditório, passando a eles informações pertinentes a profissão e do curso, 

tendo eles, a oportunidade de saciarem suas dúvidas e esclarecimentos. 

 

    

 

 

 

2.6 Convênio 

 

No dia 07 de abril foi afirmado o convênio entre as Faculdades Integradas de 

Taquara (FACCAT) e a Receita Federal. A iniciativa permite a implantação do 14º 

Núcleo de Assessoramento Contábil e Fiscal do Estado pela Faccat, tem como objetivo 

a Implantação do Núcleo de Assessoramento Contábil e Fiscal - Atividade do Curso de 

Ciências Contábeis, no qual os alunos receberão informações sobre a legislação e 

sobre a Administração Tributária Federal, bem como aspectos contábeis relacionados 

ao cumprimento dessa legislação, de forma a permitir o atendimento à demandas de 

serviços e orientações por parte dos cidadãos. 
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Participaram do ato, o delegado da Receita Federal de Novo Hamburgo, Luiz 

Fernando Lorenzi; a delegada adjunta e membro da equipe de educação fiscal, Lilian 

Luiza Trapp; a agente da Receita Federal de Taquara, Gabriele Lúcia Timmem; o chefe 

do Setor da DRF Novo Hamburgo e membro da equipe de educação fiscal, Márcio 

Nestor de Lima; membro da equipe de educação fiscal, Roberto Carlos Bellini, membro 

da equipe de educação fiscal; o assistente do delegado da Receita Federal em Porto 

Alegre e idealizador dos NAFs,  Clóvis Belbute Peres; o presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues 

da Silveira, e o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes. 
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2.7 Reunião NDE 

   
No dia 20 de junho, ocorreu na sala de reuniões no Campus da Faccat, a reunião 

anual do NDE – Núcleo Docente Estruturante, professores do Curso se reúnem para 

discutirem assuntos pertinentes ao mesmo. 

 

2.8 Encontro Estadual de Coordenadores e Professores dos Cursos de Ciências 
Contábeis/ RS 

 

Ocorreu em Porto Alegre, na Universidade Católica Pontifica do Rio Grande do 

Sul – PUC, no dia 24 de setembro, o Encontro Estadual de Coordenadores e 

Professores dos Cursos de Ciências Contábeis/ RS, que teve como tema Estratégias do 

Ensino Contábil para Gerações Y e Z, também na oportunidade foram homenageados 

os professores que atuam como mestres num período de 25 anos, dentre eles, recebeu 

o prêmio destaque docência universitária, professor Lauri Natalício Fries, que passou 

todo esse período lecionando na Faccat. 
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3 DISCIPLINAS 
 

3.1 Auditoria Governamental 

 

A disciplina ministrada pelo professor Wilson Medeiros, apresentou para os 

alunos o Sr. Aldivan Camargo, responsável pelo Controle Interno da Prefeitura de 

Sapucaia do Sul,  no dia 31, de maio, que na oportunidade nos apresentou a 

importância desse setor e a funcionalidade na prática, sendo de grande aproveito por 

parte dos alunos. 

 

       
 

 

3.2 Planejamento Tributário 

 

No decorrer da disciplina de Planejamento Tributário, no segundo semestre do 

ano letivo, o professor Oscar Scherer, professor titular da disciplina convidou o Sr. Luís 

Guerra, da empresa Gestão Informática LTDA, que juntamente com seus colegas 

Cleiton Oliveira, e Gilberto Pinheiro, no dia 18(dezoito) de outubro, apresentaram a 

funcionalidade do Sistema SPED Contábil e Financeiro, sendo umas das obrigações 

acessórias necessárias de um profissional contábil, os alunos tiveram um excelente 

aproveitamento, pois tiveram a oportunidade de unir a teoria com a prática. 
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3.3 Perícia, Mediação e Arbitragem 

 

 

Como já acontece há várias eleições, as contas dos candidatos que concorreram 

no pleito deste ano em Igrejinha passaram pelo exame de uma turma de alunos do Curso 

de Ciências Contábeis da Faccat. Graças a um convênio existente entre a instituição de 

ensino e a Justiça Eleitoral do município, cabe aos acadêmicos a emissão de laudo, 

aprovando ou não a prestação de contas dos postulantes a cargos no Executivo e 

Legislativo. 

A atividade prática ocorreu no final de outubro e início de novembro, ocupando os 

alunos da disciplina de Perícia, Mediação e Arbitragem. Sob a coordenação do professor 

Lauri Natalício Fries, eles tiveram que examinar a documentação fornecida por cerca de 

160 candidatos, tomando como principais parâmetros a observância de datas, valores e 

movimentação bancária, além da própria idoneidade dos papéis entregues a Justiça 

Eleitoral. 

Além de examinar os dados fornecidos pelos candidatos eleitorais de Igrejinha, os 

alunos da disciplina de Perícia, Mediação e Arbitragem lidaram com outro caso real no 

segundo semestre de 2012. Foi um trabalho de assistência judiciária à Comarca de 

Gramado, envolvendo uma questão de herança familiar. A exemplo do que ocorreu na 

primeira situação, os alunos tiveram que analisar um série de documentos apresentados 

à Justiça, relativos a movimentações em conta bancárias, aluguéis de imóveis e 
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rendimentos com poupanças, entre outras informações, para emitir o seu parecer. “É 

assim que eles realmente podem colocar em prática aquilo que aprenderam na teoria. 
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4 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

4.1 Acadêmicos saem da Teoria para Prática  

 

 

Formada a 2º turma do Estágio Curricular, os estagiários nas primeiras aulas, já 

passaram nas salas de aulas para divulgação dos serviços contábeis. Ocorrendo no dia 

11 de março, os acadêmicos aproveitaram para também divulgar o Imposto de Renda 

Pessoas Física, que foi um dos serviços mais procurado. 
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4.2 Práticas do Estágio  

                                                

 

O grupo de Estagiários, composto por dezesseis acadêmicos, tiveram a 

oportunidade de elaborar diversas atividades, fazendo com que colocasse a teoria em 

prática, no decorrer do semestre, com um ótimo resultado: 

 

 101 declarações efetivadas, gravadas e enviadas à Receita Federal; 

 Prestação de Contas do Comdica 

 03 palestras com assuntos pertinentes a “Abertura de empresa – 

particularidades e enquadramento tributário” 

 1 palestra realizada pela Receita Federal , abordando o assunto: “Serviços 

oferecidos no sítio da RFB”. 

 Contabilidade realizada no Sistema Novo Sistema.  
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4.3 Palestra – 1 

 

     

Com a proposta já implantada no ano passado, referente a doação de 6% do 

valor devido do Imposto de Renda Pessoa Física, ficou por conta da turma do Estágio 

realizar a Prestação de Contas de 2011. Visto isto, o presidente do Comdica Flávio 

Winck, no dia 05 de março, trouxe todas as informações para que a prestação fosse 

realizada. Mas, já no dia 25 de abril, em homenagem ao Dia do Contabilista, e na 

oportunidade da Aula Magna, realizou no auditório a prestação de contas, apresentada 

pelo acadêmico Adriano dos Santos.  

 

 

       

 

4.4 Imposto de Renda Imposto Pessoa Física 

  

Entre os meses de março e abril, os acadêmicos arregaçaram as mangas e 

atenderam os acadêmicos da FACCAT, e comunidade em geral, totalizando uma 

quantidade de 101 (cento e uma) declarações realizadas, gravadas e emitidas para a 

Receita Federal do Brasil, via sistema. Todas as declarações foram orientadas e 

supervisionadas pelo professor da disciplina, Sérgio Nikolay. 
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4.5 Palestra 2 

 

Com os ensinamentos da teoria x necessidade por parte de empreendedores e 

gestores, a acadêmica Fernanda Carraro, no dia 14 de maio, apresentou a palestra 

sobre “Abertura de empresa – particularidades e enquadramento tributário”, na 

disciplina de Administração de Vendas, do curso de Gestão Comercial, ministrada pelo 

professor Dorneles Fagundes.  Onde o professor parabenizou a iniciativa por parte do 

professor Sérgio Nikolay e da turma, sendo de suma importância essa troca de 

experiência, e também a interdisciplinaridade, pois deve estar cada vez mais presente, 

uma vez que os conteúdos convergem para a mesma direção. 
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O encontro foi dinâmico, com participação ativa e vários questionamentos dos 

alunos da referida disciplina, sendo acompanhados pelo Prof. Sérgio Nikolay. 

 

       

 

 

 

4.6 Palestra 3 

 

 

Devido o sucesso e a importância das palestras ministradas pela turma do 

Estágio Curricular do ano anterior, a turma representada dessa vez pelo aluno Adriano 

Borba e Patrícia Marmitt, ministraram uma palestra na disciplina Jogos de Empresa,  

acompanhado pelo professor João Bugs, do curso Administração e Ciências Contábeis, 

no dia 15 de maio, apresentando o assunto: “Abordagens práticas sobre conteúdos 

contábeis.”Tendo feedback por parte dos alunos e professores, de excelência qualidade 

e de suma importância. 



    

21 
Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

       
 

 

4.7 Palestra 4 

 

 

Numa organização é de suma importância o papel do contador, com isso 

verificamos a necessidade dos acadêmicos da Disciplina de Empreendedorismo, do 

Curso de Administração prestigiarem. Portanto no dia 05 de junho, o aluno formando do 

Curso de Ciências Contábeis, apresentou a palestra com o tema: “Abertura de empresa 

– particularidades e enquadramento tributário”, obtendo um feedback excelente, por 

parte dos acadêmicos e da professora Carine Backes, a qual ministra nessa disciplina. 
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4.8 Palestra Receita Federal 

 

 

Após firmado convênio com a Receita Federal, no dia 21 de maio, auditores 

fiscais e Participantes do Naf´s, da Receita Federal da Cidade de Novo Hamburgo, 

palestraram para os acadêmicos do Estágio com o assunto: Autoatendimento – 

Serviços oferecidos no sítio da RFB. Que também obteve um grande êxito por parte dos 

alunos. 
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4.9 Utilização Sistema Contábil 

 

 

No dia 28 de maio, o Sr. Roberto Kern, sócio da empresa de Novo Sistema, o qual 

está disponível e utilizado pelos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis, 

participou ativamente juntamente com Jean Vieira, funcionário da FACCAT, e usuário 

do Sistema, demonstrando e auxiliando a funcionalidade de um sistema contábil, 

fazendo com que todos alunos utilizassem o mesmo, sendo que muitos dos alunos 

nunca tiveram a oportunidade de manusear um sistema contábil, tendo assim a 

oportunidade de agregar a teoria com a prática.  
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5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

5.1 Pré-bancas 

 

No período de 13 de setembro á 11 de outubro, ocorreram as pré-bancas dos 

trabalhos de conclusão do Curso de Ciências Contábeis, sendo eles orientadores e 

examinados por professores da Faccat e demais profissionais da área. 
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5.2  Bancas Final 

  

 No dia 13 de dezembro, ocorreu no campus da Faccat, as bancas finais,  

do Curso de Ciências Contábeis, sendo avaliado por professores da Faccat e 

profissionais da área, e logo após com um jantar de confraternização, e lançamento da 

Revista Universo Acadêmico, com artigos apresentados em bancas do ano anterior. 
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6 ATIVIDADES DO CURSO 

6.1   Aula Magna  

 

 

O auditor-fiscal da Receita Federal em Novo Hamburgo, Roberto Carlos Bellini, 

foi o palestrante convidado para a aula magna do curso de Ciências Contábeis das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), alusiva ao Dia do Contabilista, realizada 

quarta-feira, dia 25 de abril, à noite, no auditório do campus. O tema do encontro foi 

“Educação Fiscal: um convite à Cidadania, enfocando as possibilidades de 

direcionamento e arrecadação de impostos para projetos e ações de cunho social. 

        A iniciativa, aliás, foi destacada entre os programas desenvolvidos por 

acadêmicos e coordenação do curso de Ciências Contábeis da Faccat. O coordenador 

do curso, Sérgio Nikolay, explicou a proposta de arrecadação que vem sendo feita em 

projeto que beneficia entidades como a APAE, Lar Padilha e Lar das Meninas, através 

do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Taquara, com recursos oriundos 

da doação de 6% do valor devido do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e de 1% de 

Pessoas Jurídicas. “Queremos ter uma arrecadação extraordinária na região daqui a 

alguns anos, em benefício das crianças”, afirmou o coordenador. 

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, defendeu a ideia de que os impostos 

deveriam ficar, primeiramente, no município, depois com o Estado e com a Federação. 

“Se há imposto de renda, vamos segurar o máximo possível aqui para repassarmos às 

entidades que podem ser ajudadas”, disse o diretor, lembrando que todas as empresas 

e pessoas físicas deveria fazer isso.  

Para o presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste, 

mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira, a iniciativa da doação de 

percentual de impostos para entidades locais vem na esteira de outros projetos da 

Faccat, como o Vestibular Solidário. “Nos unimos em torno de causas sociais para 

melhorar a qualidade de vida da sociedade”, salientou. 

ARRECADAÇÃO – Durante o evento, alunos do curso de Ciências Contábeis da 

Faccat e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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de Taquara, Flávio Winck, apresentaram prestação de contas com demonstração do 

total arrecadado no projeto para as entidades contempladas com o Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente. Em 2009, o valor foi R$ 38.374,00; em 2010, R$ 60.265,00; 

e em 2011 totalizou R$ 76.082,00. 

De acordo com Flávio Winck, todo o valor arrecadado com os impostos vai para 

o Fundo Municipal e depois é repassado para diversas entidades do município. 

Segundo ele, a cada ano, mais pessoas estão engajadas no processo, com previsão 

otimista de que os valores arrecadados possam aumentar ainda mais, especialmente 

com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos acadêmicos e coordenação do 

curso de Ciências Contábeis da Faccat. 
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6.2 Desafio Cultural  

 

 

                                                          

Por solicitação dos alunos, tivemos novidades no regulamento do Desafio 

Cultural, sendo neste ano o V Desafio Cultural do Curso de Ciências Contábeis, 

proporcionando aos alunos um tempo maior para efetuarem as respostas. Então no dia 

16 de abril deu-se a largada para o desafio, onde os alunos tiveram um tempo maior, de 

praticamente  trinta dias para a realização das mesmas. Foram efetuadas 11 provas 

abrangendo diversas áreas pertinentes a área contábil. Os participantes obtiveram seus 

resultados no dia 24 de maio, juntamente com o VII Encontro dos Alunos do Curso de 

Ciências Contábeis, onde ocorreu uma confraternização com um belo jantar, e tendo os 

vencedores conforme quadro a seguir: 

 

Resultado % de Acertos Pontuação Vencedores Localidades

Anderson Rodrigo Mergener
Igrejinha

Luis Henrique Saueressig
Igrejinha

Maico André Saueressig
Igrejinha

Cristiano Nunes
Igrejinha

Daiane Ramm Grade
Gramado 

Raquel Model Bohrer
Gramado 

Bárbara Pirolla
Taquara

Cléia Jussara Airoldi Santo Antônio da Patrulha

Daniela Eveline Stein Rolante

3º Lugar 78,7% 71,19

1º Lugar 77,2% 83,61

2º Lugar 60,9% 74,02

 

 

A dedicação dos participantes resultou a três grupo de alunos vencedores, como 

a seguinte 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). 
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6.3 Semana Acadêmica 

 

 

    Entre os dias 10 a 12 de abril, no auditório do Campus, ocorreu a XIII Semana 

Acadêmica dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, ocorreu um excelente 

ciclo de palestras, especificamente no dia 10 de abril, ficou sob responsabilidade de 

apresentação ao Curso de Ciências Contábeis, com a brilhante palestra com o tema 

Legislação Trabalhista, proferida pela Professor Advogada Solange Martins, que foi de 

grande aproveito por parte dos alunos, mas a semana contou também com a presença 

de mais duas palestra. E mais uma vez o auditório ficou lotado para o evento. 

 

       

 



    

30 
Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

6.4 Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

 

O VII Encontro de Alunos de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat), realizado de 22 a 24 de maio, no campus, juntamente com o VIII 

Encontro das Escolas de Ensino Médio da região, se encerrou na quinta-feira, dia 24, 

com a premiação dos vencedores do Desafio Cultural, em jantar de confraternização. 

A programação abriu dia 22, às 19h30min, no auditório, com palestra do médico Vitor 

Hugo de Aguiar von Mengden sobre “Medicina do Trabalho e litígios trabalhistas – foco 

na Contabilidade”. Na quarta-feira, dia 23 de maio, às 19h30min, o encontro teve a 

presença da Dra. Maria Isabel Andrade Cunha, chefe do INPI-RS, e de sua substituta 

no órgão, Julieta Ferreira de Macedo, que abordaram  o tema “Propriedade Intelectual”. 

 Nos dois dias de abertura do evento também houve apresentação do Coro e do 

Coral Viva Vida da Faccat e exibição de um vídeo sobre a história da Contabilidade. Na 

ocasião, o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Sérgio Nikolay, destacou a 

importância do Contador que vem cada vez mais sendo valorizado como profissional e 

requisitado para atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho. 

  Já o presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste, 

mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira, ressaltou os excelentes 

resultados obtidos pela instituição em avaliações recentes do Ministério da Educação, 

confirmando a confiabilidade e a tradição da Faccat, resultado do esforço de todos que 

trabalham para construir uma instituição de respeito, que pertence à comunidade, 

formando acadêmicos qualificados. 

Na quinta-feira, dia 24 de maio, o evento terminou com um jantar de 

confraternização dos acadêmicos de Ciências Contábeis no Porto Faccat, com 

distribuição de brindes, que contou com a organização da turma do Estágio Curricular, 

quando foi realizada também a premiação do Desafio Cultural.  
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                      ..  

 

                .        
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6.5 Oficinas e Cursos 

 

 

Com a finalidade de proporcionar e ampliar o aprendizado e conhecimento, 

foram oferecidas e realizadas diversas oficinas e cursos no transcorrer do ano/2012. 

 

6.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

 

Data:  17/03/2012 

Ministrante: Prof. Lauri Natalício Fries 

Participantes: 35 (trinta e cinco) 

 

       

 

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

 

Data:  24/03/2012 

Ministrante: Prof. Gustavo Carlos Hermes e Prof Cláudio Kaiser 

Participantes: 40 (quarenta) 
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 6.5.3 Excel: Ferramenta de Gestão 

 

Data:  12 e 19/05/2012 

Ministrante: Prof. Leandro Sorgetz 

Participantes: 11(onze) 
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6.5.4 Oficina: Planejamento Financeiro Pessoal 

 

 

Data:  09/06/2012 

Ministrante: Prof. Sérgio Antonio Nikolay 

Participantes: 14 (quatorze) 
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6.5.5 Oficina: Matemática Financeira com uso da Calculadora HP12c 

 

Data:  18/08/2012 

Ministrante: Prof. Gustavo Carlos Hermes 

Participantes: 30 (trinta) 

 

        

 

6.5.6 Oficina: Fluxo de Caixa – Ferramenta de Gestão 

 

Data:    20/08/2012 

Ministrante: Prof. Sergio Antonio Nikolay 

Participante: 20(vinte) 
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6.5.7 Curso: Excel: Ferramenta de Gestão  

 

Data:    29/09/2012 

Ministrante: Prof. Leandro Sorgetz 

Participante: 26(vinte e seis) 

 

 

     

 

6.5.8 Curso: Excel: Ferramenta de Gestão (2ª Edição) 

 

Data:    20/10/2012 

Ministrante: Prof. Leandro Sorgetz 

Participante: 15(quinze) 
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6.6 Mostra de Iniciação Científica 

 

Ratificando o sucesso que se apresenta, e que cada ano mais evidenciado, 

aconteceu X Mostra de Iniciação Científica, e o II Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação, entre os dias  01 e 06 de outubro. 

6.6.1 Apresentação Oral 

 

No dia 01 de outubro, foram apresentados os seguintes trabalhos: 

 

Acadêmico: Cristiano Gomes 

Orientador: Paulo Roberto de Aguiar von Mengden 

Assunto: A responsabilidade social do contador expressa no uso das deduções fiscais do 

imposto de renda 

Acadêmico: Renata Machado Brocker 

Orientador: Ailson José Vier 

Assunto: Adequação e Aplicabilidade do IFRS junto às empresas participantes do 

PEIEX no Vale do Paranhana 

 

Acadêmico: Adriano Ricardo dos Santos 

Orientador: Ailson José Vier 

Assunto: Gestão de custos no varejo e formação de preços 

 

Acadêmico: Ramon Adriano de Borba 

Orientador: Roberto Carlos Hahn 

Assunto: Impactos da EFD - Contribuições sobre as aquisições de insumos e os 

respectivos créditos de PIS e COFINS nas indústrias calçadistas no Rio Grande do Sul 
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6.6.2 Apresentação Pôster 

 

Já no dia 04 de outubro, ocorreu as apresentações dos trabalhos selecionados 

em pôster, foram apresentados nos corredores entre os prédios B e C, do Campus da 

Faccat:  

 

Acadêmico: Evandro José Strottmann 

Orientador: Oscar Luiz da Silveira Scherer 

Assunto: A importância do controle de estoques para as empresas industriais brasileiras de 

grande porte 

 

Acadêmica: Cristiane Zonta 

Orientador: Ailson José Vier 

Assunto: Aplicabilidade do controle interno nas empresas de serviços contábeis da 

região do Vale do Paranhana/RS 

 

Acadêmica: Analu Catiana Maggioni 

Orientador: Fabiana Regina Carniel Tonolli 

Assunto: Balanço consolidado 
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Acadêmica: Karen Lúcia da Silva Wagner 

Orientador: Paulo Roberto de Aguiar von Mendgen 

Assunto: Benefícios concedidos aos empregados no Setor Industrial no Vale do 

Paranhana 

 

Acadêmica: Fabiane Maria Krumenauer Oliveira 

Orientador: Lauri Natalício Fries 

Assunto: Cisão, fusão e incorporação de Sociedades: Estudo de Caso sobre 

incorporação 

 

Acadêmica: Andréia Denise dos Santos Martins 

Orientador: Paulo Eduardo Rosselli Wünsch 

Assunto: Conversão da moeda nas demonstrações contábeis 

 

Acadêmico: Carlos Ubiratã Closs 

Orientador: Lauri Natalício Fries 

Assunto: Contabilidade Imobiliária 

 

Acadêmica: Daiane Alves da Silva 

Orientador: Jorge Marcelo Wohlgemuth 

Assunto: Incentivos fiscais processo produtivo básico: estudo de caso 

 

Acadêmica: Loide Ozório Cavalheiro 

Orientador: Gustavo Carlos Hermes 

Assunto: O perfil do profissional controller desejado pelas empresas calçadistas de 

médio e grande porte do Vale do Paranhana 

 

Acadêmica: Patricia Monalize Marmitt 

Orientador: Paulo Roberto de Aguiar von Mengden 

Assunto: O planejamento da gestão contábil no sucesso da pequena e média empresa 
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6.7  Visita Técnica 

6.7.1 Visita CRCRS / Exposição da Contabilidade – PUCRS 

 

 Grupo de alunos do curso, participaram de uma visita técnica ao 

Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), no dia 18 de abril, onde 

tiveram a oportunidade de conhecer as estruturas, procedimentos e serviços que o 

conselho oferece. Eles também puderam aliar o conhecimento teórico com a prática. 

Na oportunidade, ainda visitaram a exposição “Contabilidade: um balanço da história”, 

na PUCRS, realizada pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis. 
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6.7.2 Visita na EXPOAGAS 

 

Em parceria com o Supermercado Muller, o Curso de Ciências Contábeis 

proporcionou aos acadêmicos uma visita técnica no evento, EXPOAGAS – Feira do 

Supermercadista, no dia 22 de agosto, na FIERGS, em Porto Alegre, onde tiveram a 

oportunidade de assistir a palestra ministrada pelo Sr. Dado Schneider, com o tema: 

Reaprendendo a trabalhar, e após prestigiaram a feira. 
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6.7.3  Visita a São Paulo 

 
 

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, acadêmicos da Faccat, acompanhados pelo 

Prof. Dorneles Sita Fagundes, participaram de visitas técnicas na cidade de São Paulo, 

promovidas pelos cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Na ocasião, foram 

visitadas a BM & F Bovespa, onde puderam assistir a uma palestra sobre o mercado de 

ações. Logo a seguir, houve a simulação do pregão “viva voz”, que ocorreu até o ano 

de 2005 e ainda desperta curiosidades. Após a palestra e a simulação do pregão, o 

grupo conheceu o museu que conta a história da bolsa. A visita foi finalizada com a 

apresentação de um vídeo em 3D, que expôs os aspectos práticos do funcionamento 

do mercado de ações. 

Outra visita realizada, foi ao Mercado Municipal da cidade de São Paulo, que é 

um importante entreposto comercial de atacado e varejo especializado na 

comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e outros produtos 

alimentícios. O edifício do Mercado Municipal, em estilo eclético, foi construído entre 

1928 e 1933, sendo totalmente reformado em 2004. Graças à reforma, o Mercado é 

hoje um ponto de encontro dos paulistanos. 

A última visita da programação foi ao Conselho Regional de Contabilidade de 

São Paulo. No CRC/SP, os acadêmicos conheceram as instalações físicas da 

instituição, inclusive o museu da contabilidade. Tiveram também a oportunidade de 

assistir a uma palestra sobre empreendedorismo  e ainda participar da simulação de  

uma plenária, quando foi apresentado um caso para ser julgado e que teve a decisão 

dada pelos acadêmicos visitantes. 

Além das atividades programadas, alguns componentes do grupo da Faccat 

aproveitaram a ocasião para visitar o Salão do Automóvel. 

Os acadêmicos da Faccat consideraram muito proveitosas as visitas técnicas 

realizadas em São Paulo. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atacado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_ecl%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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6.8 Revista Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis 

 

 

No 1º Sem/2012, na ocasião da reunião do colegiado, ocorreu o lançamento da 

primeira revista eletrônica da FACCAT, sendo a Revista Eletrônica do Curso de 

Ciências Contábeis, que ali serão postados artigos científicos oriundos dos Trabalhos 

de Conclusão, ofertando aos alunos mais uma ferramenta de pesquisa, leitura e de 

busca ao aprendizado. 

 

 

 

 

6.9 Conexão Faccat 

 

 Nos dias 09 e 10 de outubro, aconteceu o Conexão FACCAT, aonde 

aproximadamente 3.500 alunos das escolas da região visitaram o campus, que na 

oportunidade muitos deles visitaram a banca do curso de contábeis, registraram sua 

foto, e participaram da promoção, que ganharia R$ 50,00 para a melhor frase: Por que 

escolher o curso de Ciências Contábeis da FACCAT? A vencedora foi a aluna Jenifer 

da Escola Estadual João Mosmann, da cidade de Parobé, com a seguinte frase: Porque 

ser um contador seria um sonho realizado e a Faccat é quem mais pode me ajudar a 

realizar esse sonho. 
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6.10 Oportunidades de emprego 

 

Uma prática já utilizada e consagrada pelo Curso de Ciências Contábeis, e 

considerada pelos alunos de muito sucesso, é a divulgação de vagas de empregos nas 

empresas da região. Visto a relevância da profissão, foram ofertadas através da 

coordenação, em torno de 75 de vagas de emprego, na região. 

 

 

 

 

 

 

 



    

46 
Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

7 PROJETOS SOCIAIS 
 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis além da normal preocupação 

com a constante busca pelo correto repasse do conhecimento aos alunos, procurou 

também aderir a ações e projetos sociais, mediante incentivos e instigações aos 

professores do curso. 

 

7.1 Indicadores de Saúde  

 

Em parceria com o Curso de Enfermagem, o Curso de Ciências Contábeis 

realizou, nos dias 16,17, 21 e 22 de maio de 2012, verificação de indicadores de saúde 

(pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril) no campus. Grande público, entre 

acadêmicos e professores, prestigiou a atividade, que fez parte da programação da I 

Semana de Enfermagem e do VII Encontro dos Alunos de Ciências Contábeis. 
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7.2  NH em sua Cidade - Igrejinha  

 

Em 02/06/12, o Curso de Ciências Contábeis, juntamente com os cursos de 

Enfermagem, Psicologia e a Escola Ambiente da FACCAT, participou ativamente do 

evento "NH em sua Cidade", promovido pelo Grupo Editorial Sinos de Novo Hamburgo, 

realizado na praça da cidade de Igrejinha, contemplando 74 (setenta e quatro) pessoas 

da comunidade com orientações de Planejamento Orçamento Básico Familiar. 

Oferecemos gratuitamente à população da cidade orientações sobre como 

efetuar e controlar os gastos familiares através do "Orçamento Básico Familiar".  

Na ocasião estiveram colaborando com as atividades as alunas Renata Machado 

Brocker, Simara Regina Smaniotto, Joseita Jussana Josialine Mazzurana, o aluno 

Fernando Antonio Both, e a representante do curso, Vanderléia Gomes Palhano, 

acompanhados do coordenador do curso, professor Sérgio Antonio Nikolay. 
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7.3 NH em sua cidade – Campo Bom 

 

 

Novamente promovido pelo Grupo Editorial Sinos de Novo Hamburgo, ocorreu 

na cidade de Campo Bom, no dia 24 de novembro, o evento “NH em sua cidade”, 

também chamado de Sábado Show, mais uma vez o Curso de Ciências Contábeis 

esteve ativamente presente, contemplando 69 (sessenta e nove) pessoas da 

comunidade com orientações de Planejamento Orçamento Básico Familiar. 

Juntamente participaram as alunas Renata Brocker, Natacha Vetter, Andréia 

Martins e Carla Gomes, acompanhados do professor Dorneles Sita Fagundes. 
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7.4 IR- Imposto de Responsabilidade social 

 
 

Através do coordenação do curso de Ciências Contábeis, realizou, dia 28 de 

novembro, o “2.º encontro de conscientização e engajamento de entidades 

representativas da região à campanha do Imposto de Responsabilidade Social”. O 

evento iniciou com um coffee break e prosseguiu com esclarecimentos para os 

convidados, no auditório do campus. 

O objetivo foi dar informações e buscar pessoas interessadas em destinar 6% do 

Imposto de Renda Devido - Pessoa Física (modelo completo) e 1% do Imposto de 

Renda - Pessoa Jurídica (Regime Tributário Lucro Real) às entidades de apoio ao 

Fundo da Criança e do Adolescente na região. Em Taquara, o Conselho Municipal de 

Defesa da Criança e do Adolescente (Comdica) já foi contemplado, até abril deste ano, 

com cerca de R$ 80 mil, relativo ao exercício de 2011. 

  O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faccat, Sérgio Nikolay, 

destacou que ninguém vai doar nenhum centavo a mais, apenas destinar parte do IRPF  

ou IRPJ para entidades assistenciais da região. “É uma obrigação cidadã em prol das 

crianças que são atendidas por essas instituições”, disse ele. 

Já o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, enfatizou que as pessoas presentes 

ao encontro vieram por uma causa comunitária. “Elas são cada vez mais raras, por isso 
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devem ser valorizadas. Temos que manter na região o que é nosso, segurar o que é 

possível, e aqui está um processo que pode ser muito útil para isso”, ressaltou Backes,  

assegurando que as empresas têm total segurança ao destinarem seus recursos, pois é 

um trabalho sério. Segundo o diretor, o que está em jogo não é apenas o valor 

arrecadatório, mas a conscientização das pessoas que se sentem contribuintes com a 

causa, co-responsáveis por ela. 

            Durante o encontro, o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços 

do Vale do Paranhana (Cics-VP), Roger Ritter, sugeriu que se dê mais transparência às 

ações desenvolvidas com os recursos arrecadados, via prestação de contas. 

Fernandes Vieira dos Santos, do Lar Padilha, também salientou que é preciso facilitar a 

doação para que mais pessoas e empresas participem. Já na opinião do contador 

Valmor Biason, o aumento das adesões passa pela conscientização dos profissionais 

desta área. 

O  auditor da Receita Federal do Brasil, Roberto Belini, enfatizou que esses 

recursos federais, deliberados por lei, devem ser direcionados à região, fato que ele 

mesmo tem efetuado aos longo dos anos em benefício das entidades, informando que 

é totalmente seguro e legal. Vários outros participantes efetuaram considerações de 

contribuição e apoio à causa. 
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7.5 Lixo Eletrônico 

 

 

Entre os meses outubro e novembro, o Curso de Ciências Contábeis, realizou 

novamente a campanha do Lixo Eletrônico, ratificando o sucesso da campanha 

realizada no ano anterior. Foi recolhido 2(duas) toneladas de lixo eletrônico, oriundos 

da comunidade em geral e de empresas do Vale do Paranhana. O mesmo foi recolhido 

pela empresa de reciclagem Oster Comércio de Resíduos e Sucatas Ltda de Novo 

Hamburgo, a qual é credenciada para coleta deste tipo de material, que dará o destino 

correto. 
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7.6 Campanha de Natal – Lar Padilha 

 

 

Com o espírito de solidariedade, a coordenação do Curso de Ciências Contábeis, 

realizou novamente a campanha do Natal, nesse ano presenteando as crianças do Lar 

Padilha, com material escolar, no dia 13 de dezembro ocorreu a entrega, recebida pelo 

diretor Fernandes Vieira dos Santos, ao centro da foto. 
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8  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 escalada de fidelização dos alunos com o 

curso e com a instituição “FACCAT”. 

 

 


