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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1  Encontro Estadual dos NAFs do RS 

 

No dia 15 de junho, o curso de Ciências Contábeis da Faccat, representado pelo 

professor Oscar Scherer e a acadêmica Carla Gomes, participaram do Encontro 

Estadual dos NAFs, realizado na Faculdade São Judas Tadeu, na cidade de Porto 

Alegre, com o objetivo de trocar experiências e ideias entre as universidades do Estado. 

 

1.2 Convenção  

 

Nos dias 22 a 24 de maio, o coordenador do Curso participou da XIV Convenção 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, ocorrida na cidade de Bento Gonçalves, que 

teve como objetivo propor o debate e reflexão de temas que estão presentes no dia a 

dia dos Contadores e Técnicos em Contabilidade, tanto no ambiente de trabalho quanto 

em outras áreas da vida. 
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1.3 Divulgação da Doação do 6% do Imposto de Renda Devido  - Semaneca 

 

Entre os projetos sociais já desenvolvidos pela coordenação do Curso, professor 

Sergio Nikolay, palestrou na VI SEMANECA, organizada pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), ocorreu no dia 08 de junho, O evento 

teve como foco “Responsabilidade Social – Imposto de Renda”, que contou com a 

presença do auditor da Receita Federal, Roberto Carlos Bellini, e os presidentes da 

Associação dos Contabilistas, Eduardo Timmen. Prestigiaram o evento, representantes 

das APAES da região, entidades, prefeituras, escritórios de advocacia, Comdicas, 

imprensa e comunidade em geral. 

 

   

 

1.4   Reunião do Colegiado 

 

Com o intuito de planejamento e orientação do curso de Ciências Contábeis, foi 

realizada reunião  do colegiado, em 17 de agosto – sábado pela manhã. 
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1.5  Recepção aos Bixos    

1.5.1 Recepção aos Bixos 2013/1 

 

Como método de apresentação do curso, o coordenador Prof. Sérgio Nikolay, 

recepcionou os alunos da disciplina de Contabilidade Introdutória, no auditório, nos dias 

onze e doze de março com o objetivo de apresentar  as características e informações 

do curso, bem como da instituição. Para evidenciar a qualidade do curso, participaram 

com depoimentos, alunas que realizavam o Estágio Supervisionado do curso.  

 

 

    

 

1.5.2 Recepção aos Bixos 2013/2 

 

No segundo semestre não foi diferente, alunos da disciplina Teorias da 

Administração, foram recepcionados no auditório do campus, com o objetivo de receber 

informações referentes ao curso e a instituição. O evento foi realizado nos dias seis e 

nove de agosto, e professor coordenador Sérgio Nikolay, proferiu as informações.  
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 . 

1.6 Encontro Nacional de Coordenadores e Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis/ RS 

 
O coordenador do curso participou ativamente no encontro, na foto a seguir 

registrada, o professor Sérgio Nikolay aparece acompanhado do Dr. Eliseu Martins, 

expoente e escritor de grandes obras da área da contabilidade. O evento foi realizado 

na capital gaúcha, Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de julho, no Shopping Bourbon 

Country. 
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

       

2.1 Acadêmicos da Teoria à  Prática  

 

Já previsto na grade curricular do curso, no primeiro semestre do ano letivo é 

ofertado a disciplina de Estágio Curricular. É o momento dos alunos colocarem em 

prática o que no decorrer do curso aprenderam na teoria. 

Os trabalhos realizados, culminaram nos seguintes resultados: 

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

 05 palestras; 

 02 perícias contábeis; 

 03 Cadastros na Nota Fiscal Gaúcha; 

 Organização do Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis e 

Enfermagem. 
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2.2  Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF  

                                              

Nos meses de março e abril, todas as segundas-feiras, no Laboratório - sala 

B202, os acadêmicos do curso realizaram orientação e emitiram 104 (cento e quatro) 

declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, atendendo a comunidade 

acadêmica e a comunidade em geral, fato que oportunizou o grande aprendizado aos 

alunos estagiários. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3 Palestras dos Estagiários  

 

 
Com o intuito da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, alunos do estágio, 

realizaram palestras como; “Nota Fiscal Gaúcha” e “Como abrir uma empresa”, nas 

disciplinas de outros cursos da instituição como segue: 

 disciplina de Desenvolvimento Regional – Curso de Engenharia de Produção; 

 disciplina Administração de Vendas – Tecnólogo em Gestão Comercial; 

 disciplina Mercado de Capital, Instituições do Direito Público e Privado – 

Curso de Administração; 
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 disciplina Mercado de Capital, Instituições do Direito Público e Privado – 

Curso de Ciências Contábeis. 

 
Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 
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2.4  Resultado da confraternização do Estágio resulta em campanha social 

 

No dia 24 de junho, alunos fizeram a entrega de R$ 711,30 para a Casa da 

Criança de Parobé. A doação é resultado de evento realizado recentemente no 

campus, que reuniu acadêmicos dos dois cursos. A quantia foi arrecadada através da 

confraternização dos alunos que reverteu em benefício da entidade social. 

A comissão organizadora dos estagiários, integrada por Edna Costa, Emerson 

Bertini, Micheli Wagner e Patrícia Bolotto, responsável pela realização do encontro, 

destacou que o evento serviu de aprendizado aos alunos, que desenvolveram 

habilidades de liderança, planejamento, organização, logística, custos, vendas, 

compras e relacionamento pessoal. 

A promoção teve o apoio dos coordenadores Prof. Sérgio Nikolay, de Ciências 

Contábeis, e Profª Cláudia Capellari de Enfermagem. 
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3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

3.1 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 12 de setembro e 03 de outubro, nas salas da biblioteca, realizou-

se as pré-qualificações dos alunos concluintes do Curso de Ciências Contábeis, onde 

professores e profissionais da área avaliaram os trabalhos científicos. 
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3.2   Bancas finais 

  

 No dia 09 de dezembro, ocorreram as bancas finais, onde os alunos 

apresentaram seus trabalhos, sendo esse o momento de coroação do curso. 

Na oportunidade, ocorreu o jantar de confraternização dos formandos, 

juntamente realizou-se o lançamento da Revista Universo Acadêmico, composta por 

artigos dos alunos concluintes do ano anterior. Na foto, o ex-aluno Contador Cristiano 

Gomes, juntamente com o seu orientador Professor Paulo Roberto von Mengden.  
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4 ATIVIDADES DO CURSO 

 

4.1  Aula Magna  

 

A coordenação do curso promoveu uma aula magna, na quinta-feira dia 25 de 

abril, à noite, no campus. Na abertura do evento, o presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste, mantenedora da Faccat, Sr. Nicolau 

Rodrigues da Silveira, salientou que o administrador e o contabilista formam uma dupla 

vital às empresas. Segundo ele, no dia a dia é ao contador que o empresário recorre 

para tomar as decisões corretas a fim de cumprir a legislação tributária vigente. 

O encontro teve como palestrante da aula magna o Contador Adauto Fröhlich,  

coordenador da Comissão de Operações Contábeis do Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul, que falou sobre Empreendedorismo Contábil. Ele 

fez um histórico da profissão contábil, passando pela época da inflação alta até chegar 

à contabilidade “nas nuvens”, em formato virtual. 

O contabilista apresentou perspectivas sobre o futuro da profissão, lembrando 

que algumas funções que eram próprias da contabilidade estão desaparecendo, como 

o digitador de nota fiscal. Adauto destacou que o papel do contador, cada vez mais, 

requer capacitação. Conforme o palestrante, alguns novos serviços vão se tornar mais 

relevantes, como a análise de custos, captação de incentivos fiscais, gestão fiscal, 

governança corporativa, especialização por segmento de negócio e também por tarefa 

contábil. 

Durante o evento também ocorreu a prestação de contas do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) de Taquara, representado por 

Catiane Strottmann; da APAE, por Emilson Krebs; e do Lar Padilha, por Alessandro 

Lauck. Também esteve no evento, o auditor da Receita Federal, Roberto Bellini auditor 

da Receita Fiscal. 

O Lar Padilha prestou contas dos seguintes investimentos: R$ 5.280,00 

destinados para compra de equipamentos para o laboratório de informática; R$ 
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9.280,00 para compra de veículo novo (o restante foram doações de outros doadores e 

recursos próprios); e R$ 5.000,00 para reforma da sala de estudos e compra de uma 

televisão. 

Já a APAE distribuiu os recursos que recebeu da seguinte maneira: 

 R$ 51.099,40 – Referente a salários dos meses de Julho e Agosto/2012; 

 R$   4.649,34 – Referente ao INSS dos meses de Julho e Agosto/2012; 

 R$   2.022,13 – Referente ao FGTS do mês de Agosto/2012. 
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4.2  Desafio Cultural  

 

Em novo formato, o XI Desafio Cultural do Curso de Ciências Contábeis foi um 

sucesso, os alunos foram desafiados a realizar os procedimentos contábeis, como:  

constituição da empresa, lançamentos e fechamento do balanço. Obtivemos cinco 

grupos em empates, foi realizado um sorteio para a colocação dos mesmos, e o 

recebimento do prêmio. 

 

O quadro a seguir explicita os vencedores. 

Lugar Vencedores Cidade Premiação

Luana Dhein Parobé

Edna de Cassia Costa Gramado

2º Luis Adriano dos Santos Pires São Francisco de Paula 3 mensalidades de uma cadeira

Aline Trein Três Coroas

Carla Rabaioli Três Coroas

Gabriel Eduardo Galle Três Coroas

Raquel ModelBohrer Gramado

Fernando Antonio Both Parobé

Alexandre Luis Lorenz Nova Hartz

Willian Thomas de Oliviera Parobé

Anderson Rodrigo Mergener Igrejinha

Cristiano Nunes Parobé

Luís Henrique Saueressig Igrejinha

Maicon André Saueressig Igrejinha

Resultado Desafio Cultural 2013

É importante ressaltar que todos os 5 grupos ficaram empatados, com 9,50 de pontuação, cujas colocações foram 

decididas mediante sorteio.

5º

1º

3º

4º

6 mensalidades de uma cadeira 

2 mensalidades de uma cadeira

1 mensalidade de uma cadeira

1 mensalidade de uma cadeira
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4.3   Semana Acadêmica 

 

O evento ocorreu nos dias 09 e 10 de abril. A programação realizada foi a 

seguinte:  

 No dia 09 de abril, terça-feira, foi apresentada a palestra: O Mercado de 

Trabalho e o perfil do profissional atual, apresentada pelo Sr. Orian Kubaski, 

presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e gerente de 

Recursos do Senac. 

 No dia 10 de abril, quarta-feira, foi apresentada um debate com relatos de ex-

alunos da Faccat baseados em seus Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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4.4   Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

Integrando as ações conjuntas com a Semana da Enfermagem, o curso de 

Ciências Contábeis, promoveu várias atividades. Na terça-feira, dia 14 de maio, ocorreu 

a palestra “Entendendo a Revolução Farroupilha”, às 19h30min, no auditório do 

campus. O tema foi abordado pelo advogado Carlos Cardoso da Silva, do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho. Na quinta-feira, dia 16 de maio, às 19h30min, no auditório do 

campus, foi apresentado um case de sucesso apresentado pelo empresário contábil 

Evan Pioly dos Santos. Na mesma ocasião, ocorreu o coquetel de confraternização do 

Encontro dos Estudantes de Contábeis, durante o evento foram divulgados os 

vencedores do VI Desafio Cultural promovido pelo curso. 

Já no sábado, dia 18 de maio, juntamente com o curso de Enfermagem 

aconteceu uma Oficina de Incêndio e Evacuação de Ambientes, o momento inclui uma 

abordagem da questão teórica sobre incêndio em ambientes internos e, posteriormente, 

uma simulação da evacuação de prédios, além de como prestar o primeiro atendimento 

a vítimas de incêndio e intoxicação. 
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4.5 Oficinas e Cursos 

 

4.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 16/03/2013 

Nº de alunos participantes: 39 alunos 

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

 

Data: 23/03/2013 

Nº de alunos participantes: 53 alunos 

Professor ministrante: Gustavo Carlos Hermes   

 

 4.5.3 Fluxo de Caixa: Ferramenta de Gestão Financeira 

 

Data: 13/04/2013 

Nº de alunos participantes: 18 alunos 

Professor ministrante: Sérgio Antonio Nikolay   
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4.5.4 Oficina: Planejamento Financeiro Pessoal 

 

Data: 27/04/2013 

Nº de alunos participantes: 21 alunos 

Professor ministrante: Sérgio Antonio Nikolay   

 

      

 

4.5.5 Curso: Excel – Ferramenta de Gestão Financeira 

 

Data: 18/05/2013 

Nº de alunos participantes: 16 alunos 

Professor ministrante: Rafael Nikolay   
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4.5.6 Oficina: Matemática Financeira com uso da Calculadora HP12c 

 

Data: 14/09/2013 

Nº de alunos participantes: 48 alunos 

Professor ministrante: Gustavo Carlos Hermes   

 

        

 

 

 

 

 

 

 



    

23 
Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

4.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

4.6.1 Apresentação Oral 

 

Valorizando a Mostra Científica da instituição os alunos abaixo relacionados 

apresentaram oralmente seus trabalhos, de forma brilhante, no auditório da Faccat, no 

dia 07 de outubro, como segue: 

 

 As alunas Dalila Bernardi, Fabiana Lopes, Francisco Vogel, orientados pelo 

professor Roberto Tadeu Ramos Morais, o tema: “A importância da motivação 

no desenvolvimento dos colaboradores”. 

 O aluno Emerson Rollof Bertini, orientado pelo professor Paulo Eduardo 

Rosselli Wunsch, apresentou o tema: “O impacto financeiro e contábil da 

desoneração da folha de pagamento em indústrias calçadistas do Vale do 

Paranhana”. 

 A aluna Cheila de Oliveira Marco, orientada pelo professor Silvio Luciano 

Santos, apresentou o tema: “Incentivos Fiscais a Inovação Tecnológica”. 

 O aluno Marcel Neutzling, orientado pelo professor Ailson José Vier, 

apresentou o tema: “Perspectivas de futuro mercado aos Acadêmicos de 

Ciências Contábeis da FACCAT”. 
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4.6.2  Apresentação Pôster 

 

No dia 09 de outubro, os trabalhos selecionados para apresentação em pôster, 

foram expostos no saguão dos prédios B e C, onde os alunos puderam entender e 

desfrutar dos artigos desenvolvidos. Os autores ficaram a disposição para 

apresentação e explicação dos trabalhos. 

 

      

Autora: Simara Regina Smaniotto           Autora: Marloma Sarmento Pacheco 
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      Autora: Sandrine Mosara Brocker Konrath 

 

4.7   Visita Técnica 

4.7.1 Visita CRCRS e Receita Federal do Brasil – POA 

 

 

No dia 17 de outubro, os alunos do Curso de Ciências Contábeis, realizaram 

Visita Técnica junto a Receita Federal do Brasil - RFB, mais especificamente na 

Inspetoria da Receita Federal, aonde obtiveram informações ricas e aprofundadas 

sobre a zona Aduaneira do Brasil e ainda participaram da palestra sobre Aduaneira. Em 

seguida visitaram as dependências e setores do Conselho Regional de Contabilidade 

do RS- CRCRS. 
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4.8  Conexão Faccat 

 

No mês de outubro, nos dias 01 e 02, realizou-se a tradicional e empolgante 

“Conexão FACCAT”, uma média 3.500 alunos de ensino médio das escolas da região 

nos visitaram. O Curso de Contábeis recepcionou os alunos no seu estande, 

oportunizando e despertando aos mesmos através de: painel de oportunidades de 

empregos com destaque à profissão contábil; concurso da melhor frase: “Porque 

escolher o curso de  Ciências Contábeis da Faccat”, com premiação de R$ 100,00 ao 

vencedor; registro fotográfico dos alunos visitantes. As alunas Cléomara Valerão Lemos 

e Bruna Schubert do Instituto Estadual de Sapiranga foram as vencedoras, com a 

seguinte frase: “Porque o curso de Ciências Contábeis da Faccat soma conhecimento, 

divide experiências e multiplica o sucesso”. O prêmio foi entregue, em 31/10/13 na 

própria escola para as vencedoras pelo do coordenador do curso, professor Sérgio 

Nikolay. 

 

 
  

      

 

4.9  Seminário de Contabilidade 

 

No dia 27 de novembro, ocorreu a I Seminário de Contabilidade, idealizado pelo 

Prof. Jorge Marcelo Wohlgemuth, os alunos do curso de Ciências Contábeis 

organizaram o evento, que teve por objetivo divulgar à comunidade acadêmica e ao 
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público em geral os resultados do conhecimento produzido na disciplina de 

Contabilidade Internacional, do segundo semestre deste ano. 

O encontro colocou em pauta o tema “Globalização e Contabilidade” e “A 

harmonização das normas brasileiras às normas internacionais de Contabilidade”, 

apresentados por alunos da disciplina. 

Na ocasião, o professor da disciplina de Contabilidade Internacional, Jorge 

Marcelo Wohlgemuth, destacou que os próprios alunos organizaram o evento. Já o 

contador e presidente da Associação dos Contabilistas do Vale do Paranhana, Eduardo 

Timmen, salientou que este é o caminho para uma educação de qualidade, 

proporcionando diferentes formas de avaliação, o que é mais eficaz do que uma 

simples prova objetiva. Ele ainda ressaltou a importância desta categoria, salientando 

que há carência de contadores no mercado regional. 

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, fez um breve histórico do Curso de 

Ciências Contábeis, um dos mais antigos da instituição, disse que isso contribuiu 

significativamente para que a profissão de contador seja hoje revigorada e bem 

sedimentada no contexto regional. 

O seminário também contou com a presença do presidente da Fundação 

Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, mantenedora da Faccat, Sr. Nicolau 

Rodrigues da Silveira, e do vice-diretor de Administrativo e Financeiro e coordenador do 

Curso de Ciências Contábeis, Prof. Sérgio Nikolay. 
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4.10 ELECIC 

 

No dia 23 de novembro, a acadêmica Carla Gomes, acompanhada do professor 

Oscar Scherer, participaram do I ELECIC, ocorrido no auditório do campus da UFRGS, 

tendo com tema: “A importância da liderança do Estudante de Ciências Contábeis; 

Liderança - O estudante e o sistema CFC/CRC; MECIC – Movimento Estudantil de 

Ciências Contábeis.  

 Cabe salientar que, o evento foi fraco com baixa participação e muito 

desorganizado. 

 

4.11 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso, intermediou 53 vagas de emprego, 

disponibilizada nas empresas do Vale do Paranhana, oportunizando aos alunos 

obterem um crescimento profissional. 
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5 PROJETOS SOCIAIS 
 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis além da normal 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. 

 

5.1 Fraldas Geriátricas  

 

A coordenação do Curso, com iniciativa do professor Wilson Medeiros, da 

disciplina Contabilidade Pública, realizou uma campanha que arrecadou 918 fraldas 

geriátricas. 

No dia 03 de dezembro, foi realizada a entrega ao diretor da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Habilitação de Taquara, Sr. Jussié Teixeira. As doações 

reverterão às pessoas necessitadas e atendidas pela administração municipal. 

 

.  
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5.2 NH em sua Cidade – Sapiranga 

 

 

               
                                                                                 

Projeto realizado pelo Jornal NH 

ofereceu  novamente o evento “Sabádo 

Show”, que contou com a presença da 

Faccat, representada pelos Cursos de  

Ciências Contábeis, Enfermagem e 

Engenharia de Produção. O evento 

ocorreu no dia 02/03/2013 na cidade de 

Sapiranga, no Largo do Museu 

Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer, 

na oportunidade as alunas Carla 

Gomes, Vanderléia Palhano e Vanessa 

Schieferdecker, acompanhadas do 

professor coordenador do Curso, Sérgio 

Antonio Nikolay auxiliaram a 

comunidade com 68 atendimentos 

explicando e orientando o “Orçamento 

Básico Familiar”. 

 

  5.3  Ação Solidária – Três Coroas 

 

 

Na cidade de Três Coroas, no dia 31 de agosto, ocorreu a Ação Solidária, na rua 

coberta da cidade, os alunos do curso, Lucas Dreger, Caroline Mantovani da Rosa e 

Carla Gomes participaram ativamente do evento com 74 atendimentos com a 

explanação e orientação de Orçamento Básico Familiar. 
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5.4 IR- Imposto de Responsabilidade social 

 
 Com o intuito de romper as fronteiras da cidade de Taquara, o Coordenador do 

Curso, através do prof. Sérgio Nikolay, decidiu divulgar as ações de destinações de 6% 

do Imposto de Renda Devido, que foram bem sucedidas com as entidades de Taquara, 

para outras regiões aonde a Faccat tem forte atuação.  

 A seguir são apresentadas as cidades em que foram realizadas palestras com a 

participação conjunta e ativa dos Auditores da Receita Federal do Brasil, da APAE de 

Taquara e da Acon- Associação dos Contabilistas do Vale do Paranhana, destacando 

os quatro pilares da campanha: 

 Esclarecimento; 

 Conscientização;  

 Efeito Multiplicador; 

 Prestação de Contas – Transparência. 
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5.4.1 Campanha na Cidade de Canela 

 

A primeira palestra foi realizada no dia 29 de agosto em Canela, na sede da  

Associação dos Contabilistas Região das Hortênsias – ACRH juntamente com as 

Delegacias de Canela e Gramado do CRCRS – Conselho Regional de Contabilidade do 

Rio Grande do Sul. Também participaram do evento o presidente da Apae de Taquara, 

Emilson Kerbs, apresentando o case da APAE-Taquara, mostrando todos os 

investimentos que foram realizados com as doações advindas do Funcriança. Ainda 

participou do evento, o Auditor da Receita Federal de Caxias do Sul, Sr. Leomar 

Padilha, esclarecendo a transparência e a execução da doação do  Imposto de Renda. 

O evento obteve sucesso com um público em torno de 45 pessoas, 

representando várias entidades e órgãos da região. 
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5.4.2 Campanha na Cidade de Santo Antônio da Patrulha 

 

 

No dia 10 de setembro foi realizada a palestra na cidade de Santo Antônio da 

Patrulha, na Câmara de Vereadores, com o mesmo objetivo traçado. Participaram do 

evento o Sr. Emilson Kerbs, presidente da Apae de Taquara, que apresentou  o case, 

mostrando todos os investimentos que foram realizados com as doações advindas do 

Funcriança e o Auditor André Magalhães Bravo (Porto Alegre) da Receita Federal do 

Brasil 

O evento obteve sucesso com um público em torno de 40 pessoas, 

representando várias entidades e órgãos de Santo Antonio da Patrulha. 
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5.4.3 Campanha na Cidade de Parobé 

 

 

No dia 08 de outubro, a cidade de Parobé, recebeu a palestra que foi realizada 

no auditório da Secretária de Educação, participaram Sr. Emilson Kerbs, presidente da 

Apae de Taquara, apresentando o case da APAE e  Sr. Roberto Bellini, Auditor da 

Receita Federal de Taquara, esclarecendo a transparência e a execução da doação do  

Imposto de Renda, participaram entidades interessadas e autoridades municipais. 

 

O evento obteve sucesso com um público em torno de 60 pessoas, 

representando várias entidades e órgãos da região, marcado ainda com a presença 

ilustre do Prefeito de Parobé Sr. Cláudio Silva. 

 

 

5.4.4 Campanha na Cidade de Sapiranga 

 
Já no dia 30 de outubro, a palestra foi realizada na cidade de Sapiranga, na sede 

da Associação dos Contabilistas, com as presenças do professor Sergio Nikolay, 

acompanhado do presidente da Apae, Sr. Emilson Kerbs, presidente da Apae de 

Taquara, apresentando o case, e Sr. Roberto Bellini, Auditor da Receita Federal de 

Taquara, esclarecendo a transparência e a execução da doação do  Imposto de Renda. 

O evento acolheu em fraco público de apenas 8 pessoas, representando poucas 

entidades. 

 

 

5.5  Lixo Eletrônico 

 

A campanha do lixo, realizada anualmente, foi desenvolvida nos meses de 

outubro e novembro, com arrecadação de 1.490,40 quilos de computadores, cpus, 

telefones, televisores, e equipamentos eletrônicos em geral. 

Os materiais foram coletas e destinadas à empresa Otser Comércio de Resíduos 

e Sucatas Ltda de Campo Com. 
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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 escalada de fidelização dos alunos com o 

curso e com a instituição “FACCAT”. 

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

preocupação da coordenação e do curso com o despertar social do aluno com a 

realidade da sociedade. 

 

 

 


