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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1 Reunião do Colegiado 2015/1 

 

Com o intuito de avaliar o último semestre e planejar o semestre que se iniciava, 

o coordenador do curso, juntamente com os professores reuniram-se no dia vinte e oito 

de fevereiro, no campus da Faccat. Na ocasião foram discutidas diversas atividades 

que foram promovidas durante o ano, entre elas, aulas de reforço do Enade.   

 

1.2  Reunião do Colegiado 2015/2 e do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

Para darmos continuidade as atividades, inovações e necessidade de mudanças 

no curso, realizou-se a reunião do colegiado do Curso de Ciências Contábeis, e 

também a reunião do Núcleo Docente Estruturante - NDE, respectivamente nos dias, 

oito de agosto e vinte e quatro de agosto, no campus da instituição, e dessa vez teve 

como foco, a alteração da grade curricular, no que tange a alteração da disciplina 

Tópicos Especiais como eletiva, e a inclusão da disciplina Estágio Supervisionado II, 

como obrigatória.  

 

 

1.3 Recepção aos Bixos    

 

1.3.1 Recepção aos Bixos 2015/1 

   

Para darmos as boas vindas ao alunos ingressantes na instituição, e no curso, o 

coordenador, professor Sérgio Nikolay, realizou uma recepção em sala de aula, na 

disciplina Contabilidade Introdutória e Teorias da Administração, respectivamente nos 

dias dois e seis de março, apresentando a eles,  informações pertinentes ao curso, 

bem como a instituição.  
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1.3.2 Recepção aos Bixos 2015/2 

 

No segundo semestre, não foi diferente, realizou-se a recepção dos alunos no 

dia sete de agosto, na sala de aula da disciplina Teoria da Administração, que também 

apresentamos a funcionalidade da instituição, assim como no curso.  

 

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

 

O Curso de Ciências Contábeis da FACCAT e o Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul – CRCRS, com intermédio da participação do 

coordenador do curso, junto a Comissão de Estudos de Ensino Superior do CRCRS, 

sediaram nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, o Encontro Estadual de 

Coordenadores e Professores dos cursos de Ciências Contábeis, no auditório do 

campus. O tema abordado foi “Sou professor: o que fazer? – Realidade e Tendências 

no Ensino Superior”, com a presença do presidente do CRC-RS, contador Antônio 

Carlos Palácios, e do vice-diretor financeiro e coordenador do curso de Ciências 

Contábeis da Faccat, Sérgio Nikolay, representando o diretor-geral Delmar Backes. 

Durante o evento ocorreram as palestras “A interação das tecnologias no ensino 

superior”, com a Dra. Beatriz Terezinha Daudt Fischer, e “O uso da tecnologia no 

ensino superior”, ministrada pelo Dr. Adriano Canabarro Teixeira. 

O encontro prosseguiu à tarde com o painel “Realidades e tendências no ensino 

de Ciências Contábeis, com o Dr. Ernani Ott, Me. Charlini Barbosa Pires e a mestre Ana 

Tércia Lopes Rodrigues. Eles apresentaram vários questionamentos, refletindo que 

“não existe nenhuma receita pronta”, e sim muita dedicação e atualização diante das 

novas tendências de ensino por parte dos professores. O evento, que reuniu cerca de 

100 profissionais de diversas instituições de ensino superior do Estado, encerrou com 

uma apresentação do Coral Viva Vida da Faccat, sob regência de Eni Másera e 

acompanhamento de Sabrina Schawn. 



    

___________________________________________________________________________6 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

                

1.5 Coordenador do curso participa da Comissão de Estudos do Ensino 
Superior no Conselho Regional de Contabilidade - CRCRS 

 

Professor Sérgio Antônio Nikolay, é membro da Comissão de Estudos do Ensino 

Superior no Conselho Regional de Contabilidade – CRCRS, desde o ano de 2014, os 

demais integrantes, professores de instituições de ensino, se reúnem mensalmente, na 

sede do Conselho Regional, na cidade de Porto Alegre, com o intuito de identificar 

estratégias para melhorias no ensino superior.  

1.6 Entrevista no rádio CRC/RS  

 

Com a qualidade dos Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, os alunos  Maicon 

André Saueressig, Luís Henrique Saueressig e Krissia Karina Heidrich, juntamente com 

o coordenador do Curso, Professor Sérgio Antonio Nikolay, participaram no dia 04 de 

fevereiro, da gravação do programa de rádio do Conselho Regional de Contabilidade – 

CRSRS, a convite do mediador do programa Sr. Luciano Biehl, que debateram a 

sistemática e a qualidade da realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

1.7 Convenção de Contabilidade   

 

O coordenador do curso, Professor Nikolay, participou da XV Convenção de 

Contabilidade do Rio Grande Sul, que ocorreu na cidade de Bento Gonçalves, entre os 

dias 26 a 28 de agosto de 2015, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC/RS. 
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 
 
2.1 Acadêmicos da Teoria à Prática  
 

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

ofertado a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Foi o momento de os alunos 

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

realizados culminaram nos seguintes resultados: 

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

 10 palestras efetuadas pelos próprios estagiários a diversas turmas de 

alunos dos cursos: de Psicologia, Administração, Engenharia de 

Produção, Ciências Contábeis 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 segundas-feiras, na sala C 104, os 

acadêmicos do curso realizaram orientação e efetuaram e transmitiram 198 (cento e 

noventa e oito) 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. 
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2.3 Palestras dos Estagiários  

 

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

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, onde realizaram palestras, disseminando 

informações e orientações e conhecimento, como relacionado abaixo: 

 Os alunos Luiz Emerson Luiz Emerson Reichert, Cristina Rolim, Luciana 

Drehmer e Vanessa Schieferdecker, realizaram a palestra com o assunto: 

Abertura de Empresa, para as disciplinas Tópicos Especiais, 

Empreendedorismo, Administração da Comunicação, Gestão de Materiais 

e Gerência de Serviços. 

 Os alunos Claudemir Weiner, Joseita Mazurrama, Jéssica Raupp, Jéssica 

Bibiana, realizaram a palestra com o assunto: E-social, para as disciplinas 

Fundamentos do Processo Administrativo, Economia II e Economia I. 

 Já os alunos: Fernanda Ciccaroli, Daniela Bender, Daniel Trombetta 

realizaram palestras com os assuntos: Finanças Pessoais e Doação IRPF 

6%. 

As disciplinas contempladas com as palestras pertencem aos cursos: 

Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia da Produção e 

Psicologia.  
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Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 

 

     

 

 

2.4  Confraternização do Encontro de Contábeis 
 

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

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

sucesso, ocorreu no dia 28 de maio, no Porto Faccat, oportunamente realizou-se a 

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

desfrutar de música ao vivo, com a brilhante apresentação da aluna do curso, Cristina 

Rolin, e também brindes e um delicioso jantar, além de evidenciar a união do grupo. 
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3 ATIVIDADES DO CURSO 

 

3.1  Aula Magna  

 

Como ocorre anualmente, realizou na terça-feira, dia 5 de maio, à noite, no 

auditório do campus, a aula Magna do Curso de Ciências Contábeis, que reuniu 

entidades e convidados para a prestação de contas relativa às arrecadações das 

doações do imposto de renda do ano base de 2014. 

O evento teve a presença do coordenador do curso Sérgio Nikolay; do auditor da 

Receita Federal, Roberto Belini; do diretor do Lar Padilha, Fernando Vieira dos Santos; 

e do presidente da APAE de Taquara, Claudionir Rocho de Mattos, além de 

representantes de várias entidades do município. Durante a aula magna, foram 

apresentados os valores arrecadados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (COMDICA) desde 2009 até 2014, referentes às arrecadações do 

Imposto de Renda Pessoa Física, totalizando R$ 38.874,00 em 2009; R$ 60.265,00 em 

2010; R$ 76.082,82 em 2011; R$ 96.897,98 em 2012; R$ 93.026,47 em 2013; e até 

momento R$ 100.000,00 em 2014. 
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3.2  Desafio Cultural  

 

O VIII 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. 

1
º 

L
u

g
a
r 

% de 
Acertos 

% Pontuação Vencedores Localidades 
Quant. 

Disciplinas  
cursadas 

66,50 112,34 

Letícia dos Reis Rolante 39 

Thassia Laiza dos Reis Rolante 22 

Laisla Moniane dos Passos Rolante 32 

2
º 

L
u

g
a
r 

% de 
Acertos 

% Pontuação Vencedores Localidades 
 

64,00 107,00 

Jéssica Tuane Raupp Campo Bom 43 

Jessica Bibiane Garcia Campo Bom 40 

Tatieli Damian Malmann Campo Bom 33 

Ana Paula Bueno Camargo Sapiranga 30 

  
Ana Paula Coelho Brocker Taquara 35 

3
º 

lu
g

a
r % de 

Acertos 
% Pontuação Vencedores Localidades 

 

54,84 95,65 
Camila Letícia Fritzen Faotto Campo Bom 21 

Claudia Kichler da Silva Parobé 33 

 

 

1º lugar 
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2º Lugar  

       

3º lugar 

       

 

 

3.3   Semana Acadêmica 

 

Os cursos de Ciências Contábeis e de Administração e Gestão Comercial das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveram a Nos dias 19 e 20 de agosto, 

no auditório do campus, ocorreu a XIV Semana Acadêmica, promovida pelos cursos de 

Ciências Contábeis e Administração.  A primeira palestra abordou o tema “Cenários da 
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logística – modal rodoviário – no Rio Grande do Sul”, com o diretor da Transportadora 

Transduarte, Fábio Gomes da Silva, que também é delegado do Sindicato das 

Empresas de Transportes de Carga e Logística, em Novo Hamburgo. Na ocasião 

também houve apresentação dos Trabalhos de Conclusão de 2014 dos egressos 

Marcos Fernandes Días, com o tema “A Influência do Comportamento dos Comensais 

de Mel de Abelha dos Processos Produtivos e de Comercialização: Estudo de Caso na 

Empresa Apiário Adams Ltda”, orientado pela professora Claralucia Prates Machado; e 

de Priscila Constante, com o tema “O perfil financeiro dos acadêmicos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis da Faccat”,  orientado pelo professor Sérgio 

Nikolay. 

A semana Acadêmica prosseguiu dia 20 de agosto, quando ocorreu a palestra 

“Saúde Inteligente para enfrentar a crise econômica do Brasil”, com o médico Helevon 

Guimarães de Oliveira Rosa. Na mesma noite ainda houve apresentação dos Trabalhos 

de Conclusão de Luís Henrique Saueressig, com o tema “Os impactos na contabilidade 

brasileira após a publicação de legislação nos anos de 2005 a 2014”, orientado pelo 

professor Lauri Natalício Fries; e de Maicon André Saueressig, com o tema “Aspectos 

sobre o processo legislativo federal brasileiro: uma análise crítica”, orientado pelo 

professor Guilherme Dettmer Drago. 
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3.4   Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis promoveu no dia 27 e 28 de 

maio o X Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis e o XI Encontro de Escolas de 

Ensino Médio, que culminou com a premiação dos vencedores do VIII Desafio Cultural.  

No dia 27, quarta-feira, ocorreu  uma palestra com a contadora Nara Mattos, que 

falou sobre a campanha para reciclagem do lixo aos acadêmicos, junto com o sargento 

Luiz Fernando da Silva Quevedo, comandante da Polícia Ambiental de Taquara, e com 

a presidente da Associação de Proteção Ambiental do Vale do Paranhana, Graziela 

Huff e logo após  houve a apresentação de uma pesquisa realizada na disciplina 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social e ocorreu a distribuição de plantas para 

todos os participantes. 

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

Médio e Técnico - Unipacs e Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato - CIMOL, ambas 

de Taquara, e Instituto de Educação Estadual de Sapiranga. 

Já no dia 28 de maio, ocorreu um jantar de confraternização dos alunos de 

contábeis, organizado pela turma de Estágio Supervisionado, no Porto Faccat, na 

ocasião ocorreu os resultados e premiação dos vencedores do Desafio Cultural, onde 

as vencedoras foram contempladas com certificados e premiação em mensalidades das 

disciplinas. 
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3.5 Oficinas e Cursos 

 

3.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 14/03/2015 

Nº de alunos participantes: 34 alunos 

Professor ministrante: Lauri Natalício Fries   

 

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

 

Data: 28/03/2015 

Nº de alunos participantes: 30 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

3.5.3 Oficina: Fluxo de Caixa – Ferramenta de Gestão Financeira 

 

Data: 11/04/2015 

Nº de alunos participantes: 15 alunos 

Professor ministrante: Sérgio Antonio Nikolay 

3.5.4 Curso: Administração do tempo 

 

Data: 11/04/2015 

Nº de alunos participantes: 06 alunos 

Professor ministrante: Walmir Gunztel 

3.5.6 Oficina: Matemática Financeira com uso da calculadora HP12c  

 

Data:  29 de agosto de 2015 

Nº de alunos participantes: 27 alunos 
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Professor ministrante: Prof. Claudio Kaiser 

 

3.5.6 Oficina: Aprendendo organizar as finanças pessoais  

 

Data: 03 de outubro de 2015 

Nº de alunos participantes: 12 alunos 

Professor ministrante: Prof. Sérgio Antonio Nikolay 

    

3.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

3.6.1 Apresentação Oral 

 

Dando evidência a pesquisa, alunos do Curso de Ciências Contábeis, 

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

14 de outubro de 2015, no auditório do campus, como segue: 

 

 A aluna Sandra Cristina Moraes orientada Paulo Roberto de Aguiar Von 

Mengden, com o tema: “A evolução do processo de aplicação das normas 

internacionais de contabilidade em um grupo empresarial internacionalizado”; 

 A aluna Suane Franciele da Rosa Nipper, orientada pelo profissional Sr. Lucio 

Flávio Moraes de Azevedo, com o tema “A aplicação do benefício fiscal do 

imposto de renda em prol das entidades locais dedicadas ás crianças e aos 

adolescentes e o contador como incentivador desta prática”; 
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3.6.2  Apresentação Pôster 

 

Já no dia 17 de outubro, os trabalhos selecionados para apresentação em 

pôster, foram expostos nas salas B 101 e C 101, onde os alunos puderam entender e 

desfrutar dos artigos desenvolvidos. Os autores ficaram a disposição para 

apresentação e explicação dos trabalhos. 

 

 

3.7  Revista Eletrônica  

 

 

A Revista Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis é um periódico que tem por 

finalidade divulgar os resultados de pesquisas científicas das áreas de Ciências 

Contábeis, Administração, Economia e correlatas, sob o registro ISSN 2357-9080. 

Lançada no início de 2012, contemplando os melhores artigos científicos do 

curso, ou seja, os trabalhos que obtiveram nota a partir de 9,50, caracterizando a 

aprovação por “Distinção”, por ocasião das bancas finais dos trabalhos de conclusão de 

curso, aliado e outros artigos de alunos e professores. 
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A partir do 2º sem/2014, efetuamos um passo importantíssimo no que tange o 

reconhecimento e qualidade do periódico, mediante a formação de uma equipe 

editorial, mediante o registro sob nº ISSN 2357-9080 – Instituto Brasileiro de Informação 

de Ciência e Tecnologia – IBICT, como segue: 

 

Tipo Professor

Editor 

Científico
Prof. Dr. Carlos Fernando Jung, FACCAT, Brasil

Prof. Me. Sérgio Antônio Nikolay, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Carlos Fernando Jung, FACCAT, Brasil

Acad. Vagner Petzhold

Profª. Dra. Querte Teresinha Conzi Mehlecke, FACCAT, Brasil

Profª. Dra. Marilene da Silva Cardoso, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Jorge L. Amaral de Moraes, Editor da Revista Colóquio - FACCAT, Brasil

Profª Dra. Luciane Maria Wagner Raupp, FACCAT, Brasil

Profª. Dra. Berenice Gonçalves Hackmann, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr, FACCAT, Brasil, Brasil

Prof. Dr. Marcelo Cunha de Azambuja, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Marcelo Maisonette Duarte, UERGS, Brasil

Prof. Dr. Mário Riedel, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais, FACCAT, Brasil, Brasil

Prof. Dr. Carlos Fernando Jung, FACCAT, Brasil

Prof. Dr. Fernando Dewes, FACCAT, Brasil

Acad. João Batista Sausen, Brasil

Revisores 

Ad Hoc

Editores

 
 

 

Em dez/15, efetuamos o lançamento da 7ª edição da revista. Obtivemos um 

resultado excelente de acesso aos artigos científicos, registrados até 15/12/2015, 

conforme explicitado a seguir: 

 Acessos ao Resumo dos Artigos:   34.752 

 Acessos aos conteúdos dos Artigos:  56.688 

 

Portanto, continuaremos trabalhando para a manutenção da qualidade dos 

artigos e a expansão dos acessos, 
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3.8  Conexão Faccat 

 

O evento que reuniu em torno de 3.500 alunos das escolas da região, o 

tradicional e empolgante “Conexão FACCAT”, aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro. 

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, o aluno Eliabe Chicatte da Escola Felipe Marx, de 

Canela, foi o vencedor com a seguinte frase: “A porta para as oportunidades – 

Ciências Contábeis – faz você pensar, somar e, principalmente, evoluir”. O prêmio 

foi entregue ao aluno vencedor pelo coordenador do curso, Prof. Sérgio Nikolay, 

juntamente com a diretor da escola. 
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3.9 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso, intermediou 35 (trinta e cinco) 

vagas de emprego, disponibilizada nas empresas do Vale do Paranhana, oportunizando 

aos alunos obterem um crescimento profissional. 
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4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

4.1 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 11 a 28 de setembro, 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. 

 

4.2   Bancas finais 

  

 No dia 07 de dezembro, realizaram a coroação da sua graduação, com a 

apresentação final do seu trabalho de conclusão de curso – TCC, onde professores e 

profissionais renomeados examinaram e arguiram os respectivos Artigos científicos. 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 de 2014. Na foto, o ex-aluna Contadora Solange Junges, juntamente 

com seu orientador Antonio Osnei Souza, recebendo a revista do professor diretor-geral 

Delmar Backes.  
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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 espirito de solidariedade, os alunos da disciplina Estágio Supervisionado 

realizaram campanha de solidariedade ao Lar Padilha. Essa campanha deu-se a partir 

da iniciativa dos alunos, destinarem o lucro oriundo da confraternização do Encontro 

dos Alunos de Ciências Contábeis. Além das compras realizadas, cada aluno da 

disciplina colaborou para a campanha, com material de higiene e limpeza, e também se 

uniram aos alunos que realizaram a prova do ENADE para contribuir com a bela 

campanha. 

Todos os alunos participantes efetuaram a entrega para o Presidente do Lar 

Padilha, Fernandes Vieira dos Santos, dia 03 de julho, no campus da Faccat. 
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5.2 Orientação Financeira – Hospital Regina 

 

A convite do Hospital Regina, da cidade de Novo Hamburgo, o coordenador do 

curso, Professor Sérgio Nikolay, realizou uma palestra de orientação financeira, 

expondo uma planilha e explicando a possiblidade de utilizar suas rendas e conseguir 

realizar uma poupança. O evento ocorreu no dia 25 de agosto de 2015, no auditório do 

Hospital Regina, que foi destinado aos próprios funcionários do hospital, por ocasião do 

fato, paralelamente, ocorreu uma feira de profissões, da qual a Faccat participou 

ativamente. 

 

 

5.3 Orientação Financeira – SENAI Igrejinha 

 

No dia 05 de novembro, na Escola SENAI, o professor Sebasteão Zeno da Silva, 

representando o curso de Ciências Contábeis da Faccat, realizou orientação financeira, 

para os alunos da Escola SENAI de Igrejinha, que também tiveram a oportunidade de 

aprender como lidar com suas finanças.  
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5.4 Superendividamento - Convite 

 

A convite da juíza Cíntia Teresinha Burhal de Mua, os Cursos de Ciências 

Contábeis e de Psicologia da Faccat ampliaram, no início do mês de novembro, o 

convênio já existente com a Comarca de Taquara cm vistas à implementação, em nível 

local, do Projeto de Prevenção e Tratamento do Consumido em Situação de 

Superendividamento. Conforme o coordenador de contábeis, Prof. Sérgio Nikolay, a 

iniciativa possibilitará que acadêmicos e pessoas da comunidade possam ter uma 

aproximação com seus credores, caso estejam enfrentando situações de dificuldades 

financeiras, com vistas à composição das dívidas e restabelecimento do crédito. Para 

tanto, será necessário que os interessados procurem as coordenações dos dois cursos 

envolvidos e preencham um formulário padrão, com informações pessoais. 

Posteriormente, será marcada uma audiência extrajudicial no Fórum de Taquara 

mediante convite aos possíveis credores com mediação de dois facilitadores definidos 

pelo Judiciário. O inicio está previsto para março próximo.  

 

5.5 Lixo Eletrônico 

 

 

Anualmente realiza-se a campanha de arrecadação do lixo eletrônico, esse ano 

não foi diferente, nos meses de novembro e dezembro foi arrecadado em torno de 

1.800 kg de: computadores, cpus, telefones, televisores, e equipamentos eletrônicos 

em geral. 

Essa campanha foi destinada para os alunos da instituição bem como a 

comunidade em geral. Os materiais foram coletados e destinados à empresa Otser 

Comércio de Resíduos e Sucatas Ltda, CNPJ 10.368.716/0001-08, de Campo Bom, 

para o correto destino de reciclagem. 
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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 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 aos acadêmicos de 

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. 

 

 


