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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1  Reunião do Colegiado 2014/1 

 

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

realizada reunião  do corpo docente, no dia quinze de janeiro, sábado pela manhã. 

 

1.2  Reunião do Colegiado e do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

 

Ocorreram duas reuniões do corpo docente no 2º semestre,  a primeira em 22 de 

junho com a presença do colegiado do curso, representado pelos professores e 

representante discente, com participação ativa de todos. 

Já a 2ª reunião, ocorrida em 20 de dezembro, foi direcionada aos professores 

que ministram disciplinas específicas do curso, juntamente com os professores que 

representam o NDE, com a finalidade de aprofundar o aprendizado junto aos alunos. 

Na oportunidade o senhor Ione, da empresa Data Cempro, de software de contabilidade 

da cidade de Porto Alegre, participou da reunião para demonstrar a funcionalidade do 

sistema, o qual o curso disponibiliza aos seus alunos. 
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1.3 Recepção aos Bixos    

1.3.1 Recepção aos Bixos 2014/1 

 

O coordenador do curso Prof. Sérgio Nikolay recepcionou os alunos da disciplina 

de Contabilidade Introdutória, no auditório da instituição, nos dias onze e doze de 

março, com o objetivo de apresentar as características e informações do curso, bem 

como esclarecer toda a operacionalidade da Faccat. 

   

1.3.2 Recepção aos Bixos 2014/2 

 

No segundo semestre não foi diferente, alunos da disciplina de Contabilidade 

Introdutória foram recepcionados no auditório do campus, no dia seis de agosto, com o 

objetivo de receber as informações referentes ao curso e da instituição. Já a disciplina 

de Teorias da Administração, foram agraciados no 09 de agosto, com a presença do 

coordenador do curso na sala de aula, na qual foi explicitada todo a funcionalidade da 

Faccat.  

 

 

1.4 Encontro Nacional de Coordenadores e Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis/ RS e Entrega de Mérito para professores 

 

O Auditório Padre Bruno Hammes, da Unisinos, em São Leopoldo, sediou no dia 

15 de setembro o Encontro Estadual de Coordenadores e Professores dos Cursos de 

Ciências Contábeis. A iniciativa, organizada pelo Conselho Regional de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul (CRCRS), por meio de sua Comissão de Estudos de 

Acompanhamento do Ensino Superior, além de promover o debate e a troca de 

experiências entre os que atuam nesta área de ensino para capacitação profissional no 

setor contábil, ainda contou com a distinção do Mérito Docência Universitária aos 

contadores que exerceram atividades na área da docência em Contabilidade por 15, 25 

ou 30 anos. 
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Os agraciados com o Mérito Docência Universitária pelos seus 25 anos de 

atividades nas Faculdades Integradas de Taquara - Faccat foram os professores Lauri 

Natalício Fries e Oscar Luiz da Silveira Scherer. 

Na oportunidade, a vice-presidente de Gestão do CRCRS, contadora Ana Tércia 

Lopes Rodrigues, destacou a importância dos docentes para a formação dos 

profissionais e, assim, para a valorização da profissão. O coordenador do Curso de 

Ciências Contábeis da Faccat, Prof. Sérgio Nikolay também participou ativamente como 

mediador, durante o encontro, de uma oficina sobre Perícia. 

 

Fonte: Foto CRCRS 

 

 

2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
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2.1 Acadêmicos da Teoria à  Prática  

 

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

é ofertado a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. É o momento dos alunos 

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

realizados culminaram nos seguintes resultados: 

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

 05 palestras efetuadas pelos próprios estagiários a diversas turmas de 

alunos dos cursos: de Psicologia, Administração, Engenharia de Produção 

e Ciências Contábeis; 

 05 atendimentos a pessoas físicas e jurídicas; 

 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 segundas-feiras, na sala C 205, os 

acadêmicos do curso realizaram orientação e efetuaram e transmitiram 140 (cento e 

quarenta) 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. 

 

       
Fonte: Fotos efetuadas por Carla Gomes 
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2.3 Palestras dos Estagiários  

 

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

realizaram palestras como aos acadêmicos de diversas disciplinas de outros cursos da 

instituição como segue: 

 A disciplina Administração de Vendas do Curso de Administração 

ministrada pelo Prof. Dorneles Sita Fagundes, as alunas Krissia Karina 

Heidrich e Cléia Juçara Airoldi palestram sobre o tema “Nota Fiscal 

Gaúcha”; 

 A disciplina Mercado de Capitais dos Curso de Administração e Ciências 

Contábeis, ministrada pelo Prof. Rafael Bered, as alunas Danielli Bellini, 

Karen Cristiane Lubenow e Juliane Model Handow palestram sobre “Como 

abrir uma empresa”; 

 A disciplina de Psicologia Jurídica do curso de Psicologia, ministrada pela 

Profª Silvia Pinheiro Coiro, as  alunas Danielli Bellini, Karen Cristiane 

Lubenow e Juliane Model Handow palestram o tema “Como abrir uma 

empresa”; 

 A disciplina Desenvolvimento Regional do Curso de Engenharia 

ministrada pelo Prof.Paulo Roberto von Mengden, as alunas Danielli 

Bellini, Karen Cristiane Lubenow e Juliane Model Handow palestraram 

sobre o tema “Como abrir uma empresa”. 

 

Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 
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2.4  Confraternização do Encontro de Contábeis 

 

 

Além das atividades realizadas em sala de aula, os alunos foram responsáveis 

pela organização do IX Encontro dos Alunos de Ciências Contábeis. O evento foi um 

sucesso, ocorreu no dia  23 de maio, no Porto Faccat, oportunamente realizou-se a 

divulgação e a premiação do VII Desafio Cultural. Os participantes do evento puderam 

desfrutar de música ao vivo, brindes e um delicioso jantar, além de ratificar a união do 

grupo. 
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3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

3.1 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 03 de setembro e 04 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 16 e 17 de dezembro, ocorreram as bancas finais, onde os alunos 

apresentaram seus trabalhos de conclusão de curso, sendo esse o momento de 

coroação da graduação. 

Na oportunidade, ocorreu o jantar de confraternização dos formandos, 

juntamente realizou-se o lançamento da Revista Universo Acadêmico, composta por 
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artigos dos alunos concluintes do ano anterior. Na foto, o ex-aluno Contador Emerson 

Bertini, recebendo a revista do professor diretor-geral Delmar Backes.  
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4 ATIVIDADES DO CURSO 

 

4.1  Aula Magna  

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) realizou encontro dia 25 de abril, à noite, no campus, alusivo ao Dia 

do Contabilista. Na ocasião, o coordenador do curso, Sérgio Nikolay ressaltou as várias 

opções de atuação no mercado do profissional da Contabilidade. O diretor-geral da 

Faccat, Delmar Backes, também enfatizou a importância desse profissional, cada vez 

mais reconhecido, e da iniciativa do curso em promover a campanha para doação do 

Imposto de Renda Pessoa Física (6%) e Pessoa Jurídica (1%) para entidades do 

município, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Taquara (COMDICA). “É muito importante que esse percentual seja doado e fique na 

região. Urge fazermos uma reforma tributária e haver uma movimentação forte das 

comunidades para isso”, salientou o diretor. 

A noite foi marcada pela palestra da contadora Josiane Bregalda Schneider, 

representante do CRC-RS Jovem, que falou sobre “A liderança jovem na contabilidade”.  

Na ocasião, foi efetuada a prestação de contas das entidades relativa a arrecadação 

oriunda das doações do Imposto de Renda ano base 2013. Entre os participantes, 

estiveram o Auditor da Receita Federal, Sr. Roberto Bellini; Sra. Elenara Ballin, do 

COMDICA; Sr.Fernandes Vieira, do Lar Padilha; Sr. Emilson Krebs, da Apae;Sr.  

Eduardo Timmen, presidente da Associação dos Contabilistas do Vale do Paranhana; 

Sr. Cristiano Gomes, delegado do CRC de Taquara; e Sr. Roberto Sampaio Guedes, da 

Biblioteca Comunitária Amigos do Livro do Bairro Empresa, bem como outros 

acadêmicos, professores e pessoas da comunidade. 
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Fotos: Roseli Santos - FACCAT 

 

 

4.2  Desafio Cultural  

 

 

O VII Desafio Cultural do Curso de Ciências Contábeis foi um sucesso, os alunos 

foram desafiados a realizar provas elaboradas pelos professores, contemplando 

conteúdos de diversas disciplinas do curso. 

O quadro a seguir explicita os vencedores. 
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1º lugar 

 

2º Lugar  

 

3º lugar 
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4.3   Semana Acadêmica 

 

Nos dias 25 e 26 de março, ocorreu a XV Semana Acadêmica do Curso de 

Ciências Contábeis e Administração, realizada no auditório do campus da Faccat. A 

programação realizada foi a seguinte:  

 No dia 25 de março, o presidente do SEBRAE/RS e da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Sr. Vitor Augusto 

Koch, apresentou palestra com o tema: “Cenários para a Economia Brasileira 

e Gaúcha”. 

 No dia 26 de março,  foi a vez da responsável pela Controladoria da Empresa 

Piá, Sra. Gisela Schaffer, a qual nos apresentou um “Case da Cooperativa 

Piá”. 

  

4.4   Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis promoveu no dia 22 de maio o 

IX Encontro de Alunos Ciências Contábeis e o X Encontro de Escolas de Ensino Médio 

da Região, que culminou com a premiação dos vencedores do VII Desafio Cultural. O 

evento iniciou no auditório do campus, à noite, com a presença da contadora Sra. Vera 

Silveira, que palestrou sobre sua trajetória pessoal e profissional aos acadêmicos. Na 

mesma ocasião, houve apresentação do Coro Faccat. 

  O encontro ainda contou com a presença de estudantes das escolas de Ensino 

Médio e técnico Unipacs e Santa Teresinha, de Taquara, e Instituto de Educação 

Estadual de Sapiranga. Paralelamente ocorreu no Porto Faccat a exposição renomeada 

como Museu da Contabilidade, com apresentação de objetos utilizados por escritórios 

contábeis do passado. 
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4.5 Oficinas e Cursos 

 

4.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 21/03/2014 

Nº de alunos participantes: 32 alunos 

Professor ministrante: Lauri Natalício Fries   

 

     

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

 

Data: 29/03/2014 

Nº de alunos participantes: 44 alunos 

Professor ministrante: Gustavo Carlos Hermes   

   

 

4.5.3 Oficina: Planejamento Financeiro Pessoal 

 

Data: 07/06/2014 

Nº de alunos participantes: 14 alunos 

Professor ministrante: Sérgio Antonio Nikolay   

      

4.5.4 Matemática Financeira com uso da Calculadora HP 12c 

 

Data: 30/08/2014 

Nº de alunos participantes: 39 alunos 

Professor ministrante: Professor Gustavo Hermes   
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4.5.5 Curso: ICMS Básico  

 

Data:  13/09 e 27/09/2014 

Nº de alunos participantes: 10 alunos 

Professor ministrante: Dr. Roberto Camargo   

 

4.5.6 Curso: Negociação  

 

Data:  04  e 11  de outubro de 2014 

Nº de alunos participantes: 12 alunos 

Professor ministrante: Prof. Walmir Guntzel 

 

 

4.5.6 Oficina: Fluxo de Caixa – Ferramenta de Gestão Financeira  

 

Data:  25  de outubro de 2014 

Nº de alunos participantes: 18 alunos 

Professor ministrante: Prof. Sérgio Antonio Nikolay 
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4.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

4.6.1 Apresentação Oral 

 

Valorizando a Mostra Científica da instituição os alunos a seguir relacionados 

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

dia 07 de outubro, como segue: 

 A aluna Cleia Airoldi orientada pela Prof. Roberto Tadeu Ramos Morais, com 

o tema: “A importância da motivação no desenvolvimento dos colaboradores”; 

 A aluna Juliana Ribeiro Hermann, orientada pelo profissional Sr. João Ciro 

Copello Junior, com o tema “Sistema de Gestão da Qualidade ISSO 9001: 

2008: Uma estrátegia de gestão para as organizações contábeis do RS”; 

 A aluna Krissia Karina Heidrich orientada pelo professor Paulo Roberto de 

Aguiar von Mengden, com o tema “A participação do profissional contábil nos 

processos licitatórios municipais – Estudo de Caso no Vale do Paranhana/RS; 

 A aluna Edna de Cássia Costa, orientada pela Contadora Sra. Elis Andréia 

Altreiter, com o tema “O profissional civil e penal do profissional contábil”; 

 A aluna Solange Maria Junges, orientada pelo Contador Sr. Antonio Osnei 

Souza, com o tema “Responsabilidade dos profissionais e organizações 

contábeis na prevenção de lavagem de dinheiro. 
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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. 

 

 

4.7   Visita Técnica 

4.7.1 Feira do Empreendedor – SEBRAE  

 

 

No dia 12 de setembro, alunos do Curso de Ciências Contábeis participaram da 

Feira do Empreendedor, promovida pelo SEBRAE, no Centro de Exposição da Fiergs, 

na cidade de Porto Alegre, tiveram a oportunidade de participar de palestras e oficinas 

que incentivava o empreendedorismo.  

 

  

 

4.7.2 Receita Federal do Brasil e Porto Seco/ Novo Hamburgo 

 

Um grupo de alunos, do Curso de Ciências Contábeis, participou no dia 29 de 

outubro de 2014, da Visita Técnica na Receita Federal do Brasil e no Porto Seco. 
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Primeiramente foram recepcionados na sede da 10ª Receita Federal do Brasil, onde 

foram agraciados com uma palestra relatando as funções e o papel da Receita Federal 

frente a sociedade, e tiveram a oportunidade de conhecer todos os setores e estrutura 

do órgão. Após, os alunos foram às dependências do Porto Seco da Receita Federal, 

oportunamente conheceram os procedimentos de fiscalizações, autuações, 

desembaraços aduaneiros, importação de mercadorias no sistema draw back, 

contrabando, descaminho, aliado a apresentação do cão que fareja drogas, que foi de 

grande aproveito por parte dos alunos. 

 

 

       
 

 

4.8 Conexão Faccat 

 

 

Nos  dias 30 de setembro e 01 de outubro, realizou-se o 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, a aluna Bruna Lawrenz da Escola 

Danton Côrrea da Silva de Canela, foi a vencedora com a seguinte frase: “Porque o 
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futuro é aqui e  agora, e a Faccat é a melhor escolha”. O prêmio foi entregue à aluna 

vencedora pelo coordenador do curso, Prof. Sérgio Nikolay, juntamente com a diretora 

da escola. 

 

 

  

 

  

 

 

     

 

4.9 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso, intermediou 78 (setenta e oito) 

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 Campanha Lar Padilha  

 

Com iniciativa da disciplina de Auditoria Governamental, ministrada pelo professor 

Wilson Medeiros, do Curso de Ciências Contábeis, realizou-se a campanha de material 

de higiene e limpeza, em prol ao Lar Padilha que acolhe 85 crianças, arrecadou-se uma 

grande quantidade de material de higiene e limpeza, e também com auxilio financeiro 

de professores e funcionários da FACCAT, arrecadou-se R$ 484,00 que realizou-se a 

compra de 200kg de farinha de trigo, e o restante comprou-se papel higiênico, no dia 18 

de outubro de 2014,  alunos e o professor da disciplina efetuaram a entrega do material, 

que na oportunidade, com patrocínio de uma empresa, foram entregues mais de 100 

(cem)  cachorros-quentes, acompanhados de refrigerante às crianças. 

 

              

.  
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5.2 NH em sua Cidade – Sapiranga 

 

No dia 08 de março, na praça da Bandeira, a Faccat participou do evento 

Sábado Show, promovido pelo Jornal NH. O curso de Ciências Contábeis, participou 

ativamente, representados pelos alunos Lucas Ademir Dreger, Caroline Mantovani da 

Rosa, e Vanessa Schieferdecker, acompanhados pelo professor coordenador do curso, 

Sérgio Antonio Nikolay, foi oferecido à comunidade de Sapiranga, planejamento básico 

familiar, totalizando 90 atendimentos, 
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5.3  Celebrai 89 - Igrejinha 

 

 

No dia 15 de março de 2014, a FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara, 

se fez presente no evento realizado pela rádio Celebrai89, o curso de Ciências 

Contábeis, marcou presença, representados pelos acadêmicos Maicon André 

Saueressig e Carla Gomes ofertando a comunidade, planejamento básico familiar. 

Foram realizados 56 atendimentos, realizado no parque Almiro Grings, na cidade de 

Igrejinha.    

 

       
 

   

5.4 Nh em sua Cidade - Igrejinha 

 

Novamente o Curso de Ciências Contábeis se fez presente no evento NH em 

sua cidade, realizado no dia 07 de junho de 2014, promovido pelo Jornal NH de Novo 

Hamburgo, representadas pelas acadêmicas Danieli Bellini, Vanessa Raquel Klein, 

Aline Trein, Vanessa Schieferdecker e Daniela Boniatti  ofertando a comunidade, 

planejamento básico familiar. Foram realizados 61 atendimentos, realizado no parque 

Almiro Grings, na cidade de Igrejinha. 
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5.5 Campanha do Agasalho – Taquara 

 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis, juntamente com seus alunos 

Priscila Constante,Vanessa Schieferdecker, Vanessa Raquel Klein ,Rafael Carlos 

Frighetto, Rosalina de Fátima Geremia, Fabiane Gessinger, Pamela Gubiani de Oliveira 

e Daniela Marilisa Boniatti participaram ativamente no evento o qual encerrou a 

campanha de agasalho do município de Taquara, foram distribuídos 128 orientações  

de planejamento financeiro familiar, a toda comunidade que prestigiou. 
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5.6 IR- Imposto de Responsabilidade social 

 

 

Em quatro anos, a Campanha “IR - Imposto de Responsabilidade Social” já 

destinou aproximadamente R$ 370 mil ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (Comdica) de Taquara. A iniciativa, de caráter regional, está em 

andamento desde 2010 e, em nível local, congrega várias organizações, como a 

Faccat, Apae, Lar Padilha, Associação dos Contabilistas do Vale do Paranhana (Acon), 

Biason Assessoria Empresarial e Rotary Club, entre outras,  além do próprio Comdica. 

O objetivo é incentivar as doações de Imposto de Renda por parte de pessoas físicas e 

jurídicas em favor de entidades assistenciais. 

No último dia 26, representantes das forças envolvidas tiveram um encontro na 

Faccat para analisar as arrecadações referentes ao ano-base 2013 e também discutir 

os próximos passos da ação. De acordo com os dados apresentados pelo auditor 

Roberto Bellini, da Receita Federal do Brasil, os seis municípios do Vale do Paranhana, 

mais os de Sapiranga e Santo Antônio da Patrulha, reúnem um potencial de doação 

anual que ultrapassa a cifra de R$ 2 milhões, tomando como referência as Declarações 

de Imposto de Renda de Pessoa Física que utilizam o modelo completo. No entanto, 

conforme o auditor, as deduções de incentivo aos fundos municipais de apoio à criança, 

ao adolescente e ao idoso ficam bastante aquém do potencial existente. Em Taquara, 

por exemplo, a campanha registrou  82 declarações participantes no ano-base de 2013, 

com destinações que somaram  aproximadamente R$ 80 mil, mas o montante 

arrecadado poderia ter superado os R$ 800 mil, se houvesse engajamento de um 

número maior de contribuintes. 

Diante dessa constatação, os participantes do encontro na Faccat decidiram 

adotar algumas estratégias para ampliar as adesões à iniciativa em âmbito regional. 

Segundo o professor Sérgio Nikolay, coordenador do Curso de Ciências Contábeis da 

instituição, será intensificada a divulgação junto aos veículos de comunicação a fim de 

esclarecer e conscientizar pessoas físicas e jurídicas sobre a importância da destinação 

do Imposto de Renda em favor das entidades assistenciais. “Tentaremos aumentar 
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também o número de voluntários para a realização de visitas no estilo porta a porta a 

fim de dar maior amplitude à busca de recursos junto aos contribuintes”, salientou 

Nikolay. Ele lembrou que, no esforço de propagar a campanha, palestras foram 

ministradas em 2013 nas cidades de Canela, Santo Antônio da Patrulha, Parobé, 

Sapiranga e até mesmo em Triunfo, congregando representantes da Faccat, Receita 

Federal, Acon e Apae. 

De acordo com a legislação em vigor, até o final de dezembro, as pessoas físicas 

podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido aos fundos municipais ou a 

alguma entidade específica, enquanto as pessoas jurídicas têm a possibilidade de 

canalizar 1% para o mesmo fim. 
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5.7 Lixo Eletrônico 

 

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

outubro e novembro, com arrecadação de aproximadamente 2.500 quilos de 

computadores, cpus, telefones, televisores, e equipamentos eletrônicos em geral. 

Os materiais foram coletados e destinadas à empresa Otser Comércio de 

Resíduos e Sucatas Ltda de Campo Com para o destino correta de reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

31 
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 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. 

 

 

 


